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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000389-37.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): CLEUZA DOS SANTOS SOUZA Advogado(s) do reclamante: 

ANA PAULA BARELLA, WAGNER SILVEIRA FAGUNDES, LUCAS 

BARELLA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, proposta por 

CLEUZA DOS SANTOS SOUZA, em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, objetivando, em síntese, à concessão da aposentadoria 

rural por idade, uma vez que sempre exerceu atividade rural em regime de 

economia familiar, fazendo jus ao benefício. Para tanto, alegou que sempre 

exerceu atividade rural em regime de economia familiar. Diante disso, 

busca a procedência do pedido inicial para o fim de determinar à parte 

requerida a concessão da aposentadoria por idade rural, com o 

pagamento de todas as parcelas vencidas a partir da data do 

requerimento administrativo 25.04.2017. Em sede de tutela antecipada, 

pede a concessão do benefício pretendido. Com o pedido inicial vieram 

documentos. Recebida a inicial (ID 11811583), foi indeferida a tutela 

antecipada e determinada a citação da autarquia ré para apresentar 

contestação no prazo legal. Citada para apresentar a contestação, a 

Autarquia ré se manifestou; em seguida, o autor impugnou a contestação. 

A decisão de saneamento, proferida em 16/07/2018 afastou a preliminar 

de prescrição das parcelas vencidas e fixou os pontos controvertidos. 

Realizada audiência de instrução e julgamento na data de 05/09/2019. É o 

relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Não há questões 

preliminares a serem sanadas, sendo assim passo a analise do mérito. 

Com relação à idade mínima, tenho que a parte autora juntou 

documentação que indica nascimento em 06/09/1959, logo, tinha na época 

do protocolo da ação, 58 anos de idade. De acordo com o art. 48, § 1º e o 

art. 143 da Lei de Benefícios, bem como o art. 201 da CF, a idade mínima 

para aposentadoria urbana por idade é de 65 anos para o homem e 60 

anos para a mulher, e para o trabalhador rural por idade, 60 anos para o 

homem e 55 anos para a mulher. Com relação à carência, o art. 48 da Lei 

de Benefícios estabelece que o trabalhador rural deve: (1) comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

(2) período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9º do art. 11. Ademais, considera-se início de prova material, para 

fins de comprovação da atividade rural, documentos que contêm a 

profissão ou qualquer outro dado que evidencie o exercício da atividade 

rurícola e seja contemporâneo ao fato nele declarado. Nesse condão, a 

autora trouxe aos autos os seguintes documentos: 1) Comunicação de 

decisão. 2) Documentos pessoais. 3) Declaração de trabalhadora rural. 4) 

Declaração de exercício de atividade rural. 6) Declaração Escolaridade 

(filhos) Comunidade Nazaré de 1999 até 2011; Notas fiscais e contrato de 

compra e venda e etc. No tocante ao início de prova material, adotam-se 

os posicionamentos jurisprudenciais abaixo arrolados: “Súmula 577-STJ: É 

possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais 

antigo apresentando, desde que amparado em convincente prova 

testemunhal colhida sob o contraditório”. “Súmula nº 6 da TNU: a certidão 

de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de 

trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da 

atividade rurícola”. “Súmula N°14 da TNU Para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material, 

corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”. 

“Súmula nº 32, da AGU: "para fins de concessão dos benefícios dispostos 

nos artigos 39, inciso I e seu parágrafo único, e 143 da lei 8.213, de 24 de 

julho de 1991, serão considerados como início razoável de prova material 

documentos públicos e particulares dotados de fé pública, desde que não 

contenham rasuras ou retificações recentes, nos quais conste 

expressamente a qualificação do segurado, de seu cônjuge, enquanto 

casado, ou companheiro, enquanto durar a união estável, ou de seu 

ascendente, enquanto dependente deste, como rurícola, lavrador ou 

agricultor, salvo a existência de prova em contrário”. "O segurado especial 

(art. 143 da Lei nº 8.213/1991) tem que estar laborando no campo quando 

completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em 

que poderá requerer seu benefício, ressalvada a hipótese do direito 

adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de 

forma concomitante, mas não requereu o benefício. STJ. 1ª Seção. REsp 

1.354.908-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 9/9/2015 

(Info 576)." Sobre a carência, ressalta-se que a legislação não exige a 

continuidade do período que será considerado para tal fim, isto é, é 

necessário que a autora comprove o tempo mínimo de trabalho como 

segurado especial (a lei chama isso de tempo mínimo de carência). Esse 

tempo mínimo irá variar de acordo com o ano em que a pessoa completar a 

idade mínima conforme tabela prevista no artigo 142 da Lei nº 8.213/91. 

Importante destacar, também, que o período de carência pode ser 

comprovado pelos documentos exemplificativamente listados no artigo 106 

da Lei n° 8.213/1991, os quais podem ser corroborados pela prova 

testemunhal. Volvendo à hipótese dos autos, verifica-se que a autora 

possui mais de 55 anos de idade, tendo comprovado que laborou nas lides 

do campo, em regime de economia familiar, com início de prova material 

fundado nos documentos que acompanham a inicial. Do mesmo modo, as 

testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram que conhecem a autora, e que 

ela sempre trabalhou nas lides rurais, exercendo a atividade rural sob o 

regime de economia familiar. Portanto, no caso vertente verifica-se que a 

prova testemunhal encontra-se entrelaçada com todos os elementos 

probatórios alegados na exordial. Assim, existindo comprovação da 

atividade rural exercida pela requerente, o deferimento do aludido 

benefício previdenciário é medida que se impõe. Posto isto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para conceder a aposentadoria rural por idade à 

autora CLEUZA DOS SANTOS SOUZA, com qualificação abaixo, e 

declarar o seu direito de perceber 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 4.090/1962 e 4.749/1965, nos termos 

retro expendidos, a contar do requerimento administrativo ocorrido em 

25.04.2017, com imediata implantação do benefício no sistema de 

pagamento da autarquia requerida, conforme regra dos arts. 296/297 e 

311 do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do NCPC, DETERMINO, ainda, que a partir da 

implantação da referida aposentadoria por idade, seja cancelado eventual 

benefício de Amparo Social ao Idoso. As prestações em atraso deverão 

ser pagas de uma só vez, com incidência de juros e correção monetária, 

observados os seguintes parâmetros: ante a modulação dos efeitos das 

ADIs nº 4.357 e nº 4.425 pelo E. Supremo Tribunal Federal, a correção 

monetária, contada do ajuizamento da demanda, será calculada de acordo 

com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança 

(TR), nos termos da EC nº 62/2009, até o dia 25 de março de 2015. A 

partir desta data, referida correção será calculada de acordo com o Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E. Os juros de mora, de 

seu turno, contados desde a citação, serão calculados com base nos 

índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no 

art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 

(STJ, AgRg no REsp 1140905/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, T5 Quinta 

Turma, julgado em 12 de maio de 2015). ANTECIPO a tutela para determinar 

ao INSS que implante em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o benefício de aposentadoria por idade rural com renda mensal de 

um salário mínimo, uma vez que presente o perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, diante da natureza alimentar do benefício 

pleiteado. Nos termos do art. 1.288 da CNGC, declaro: I) Nome da 

segurada – Cleuza dos Santos Souza; II) Benefício concedido - 

Aposentadoria Rural por Idade; III) Renda mensal atual - Renda mensal de 

um salário mínimo nacional; IV) Data de início do benefício – DIB – 
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(25.04.2017) V) Renda mensal inicial – RMI – Um salário mínimo nacional; 

VI) Data do início do pagamento – 30 dias da data da intimação da 

sentença, vez que deferida neste ato a antecipação de tutela Condeno o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

as prestações vencidas até a prolação da sentença, observando o 

enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do artigo 85, §3º, I, do CPC. 

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). Preclusas as vias 

recursais e nada sendo requerido em 15 dias, ao arquivo, com as 

anotações e baixas devidas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 10 de setembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003603-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA LUCIA PRATA OLIVEIRA (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: 1003603-70.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): SEBASTIANA LUCIA PRATA OLIVEIRA Advogado(s) do 

reclamante: ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO, JOSE 

RENATO SALICIO FABIANO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, proposta por 

Sebastiana Lucia Prata Oliveira, em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, objetivando, em síntese, à concessão da aposentadoria 

rural por idade, uma vez que sempre exerceu atividade rural em regime de 

economia familiar, fazendo jus ao benefício. Para tanto, alegou que sempre 

exerceu atividade rural em regime de economia familiar, até o momento em 

que se casou, sendo que continuou trabalhando no meio rural. Diante 

disso, busca a procedência do pedido inicial para o fim de determinar à 

parte requerida a concessão da aposentadoria por idade rural, com o 

pagamento de todas as parcelas vencidas a partir da data do protocolo do 

processo administrativo. Em sede de tutela antecipada, pede a concessão 

do benefício pretendido. Com o pedido inicial vieram documentos. Recebida 

a inicial (ID 11292985, foi indeferida a tutela antecipada e determinada a 

citação da autarquia ré para apresentar contestação no prazo legal. 

Citada para apresentar a contestação, a Autarquia ré se manifestou; em 

seguida, o autor impugnou a contestação. A decisão de saneamento, 

proferida em 19/07/2018, afastou a preliminar de prescrição das parcelas 

vencidas e fixou os pontos controvertidos. Realizada audiência de 

instrução e julgamento na data de 05/09/2019. É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Não há questões preliminares a serem sanadas, 

sendo assim passo a analise do mérito. Com relação à idade mínima, tenho 

que a parte autora juntou documentação que indica nascimento em 

25/04/1959, logo, tinha na época do protocolo da ação, 57 anos de idade. 

De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei de Benefícios, bem como 

o art. 201 da CF, a idade mínima para aposentadoria urbana por idade é de 

65 anos para o homem e 60 anos para a mulher, e para o trabalhador rural 

por idade, 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Com relação à 

carência, o art. 48 da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador rural 

deve: (1) comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. Ademais, 

considera-se início de prova material, para fins de comprovação da 

atividade rural, documentos que contêm a profissão ou qualquer outro 

dado que evidencie o exercício da atividade rurícola e seja contemporâneo 

ao fato nele declarado. Nesse condão, a autora trouxe aos autos os 

seguintes documentos: 1) Comunicação de decisão. 2) Documentos 

pessoais. 3) Declaração de trabalhadora rural Data início 1985 e data fim 

2017. 4) Declaração de confrontante. 5) Declaração de exercício de 

atividade rural. 6) Notas fiscais e escritura de compra e venda. No tocante 

ao início de prova material, adotam-se os posicionamentos jurisprudenciais 

abaixo arrolados: “Súmula 577-STJ: É possível reconhecer o tempo de 

serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentando, desde que 

amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório”. 

“Súmula nº 6 da TNU: a certidão de casamento ou outro documento idôneo 

que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 

razoável de prova material da atividade rurícola”. “Súmula N°14 da TNU 

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício”. “Súmula nº 32, da AGU: "para fins de concessão 

dos benefícios dispostos nos artigos 39, inciso I e seu parágrafo único, e 

143 da lei 8.213, de 24 de julho de 1991, serão considerados como início 

razoável de prova material documentos públicos e particulares dotados de 

fé pública, desde que não contenham rasuras ou retificações recentes, 

nos quais conste expressamente a qualificação do segurado, de seu 

cônjuge, enquanto casado, ou companheiro, enquanto durar a união 

estável, ou de seu ascendente, enquanto dependente deste, como 

rurícola, lavrador ou agricultor, salvo a existência de prova em contrário”. 

"O segurado especial (art. 143 da Lei nº 8.213/1991) tem que estar 

laborando no campo quando completar a idade mínima para se aposentar 

por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício, 

ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial 

preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu 

o benefício. STJ. 1ª Seção. REsp 1.354.908-SP, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 9/9/2015 (Info 576)." Sobre a carência, ressalta-se 

que a legislação não exige a continuidade do período que será 

considerado para tal fim, isto é, é necessário que a autora comprove o 

tempo mínimo de trabalho como segurado especial (a lei chama isso de 

tempo mínimo de carência). Esse tempo mínimo irá variar de acordo com o 

ano em que a pessoa completar a idade mínima conforme tabela prevista 

no artigo 142 da Lei nº 8.213/91. Importante destacar, também, que o 

período de carência pode ser comprovado pelos documentos 

exemplificativamente listados no artigo 106 da Lei n° 8.213/1991, os quais 

podem ser corroborados pela prova testemunhal. Volvendo à hipótese dos 

autos, verifica-se que a autora possui mais de 55 anos de idade, tendo 

comprovado que laborou nas lides do campo, em regime de economia 

familiar, com início de prova material fundado nos documentos que 

acompanham a inicial. Do mesmo modo, as testemunhas ouvidas em Juízo 

afirmaram que conhecem a autora, e que ela sempre trabalhou nas lides 

rurais, exercendo a atividade rural sob o regime de economia familiar. 

Portanto, no caso vertente verifica-se que a prova testemunhal 

encontra-se entrelaçada com todos os elementos probatórios alegados na 

exordial. Assim, existindo comprovação da atividade rural exercida pela 

requerente, o deferimento do aludido benefício previdenciário é medida 

que se impõe. Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder a 

aposentadoria rural por idade à autora SEBASTIANA LUCIA PRATA 

OLIVEIRA, com qualificação abaixo, e declarar o seu direito de perceber 

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 

4.090/1962 e 4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do 

requerimento administrativo ocorrido em 12/06/2017, com imediata 

implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, 

conforme regra dos arts. 296/297 e 311 do NCPC, tratando-se de verba de 

nítido cunho alimentar. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, 

DETERMINO, ainda, que a partir da implantação da referida aposentadoria 

por idade, seja cancelado eventual benefício de Amparo Social ao Idoso. 

As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, com 

incidência de juros e correção monetária, observados os seguintes 

parâmetros: ante a modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425 

pelo E. Supremo Tribunal Federal, a correção monetária, contada do 

ajuizamento da demanda, será calculada de acordo com o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC nº 

62/2009, até o dia 25 de março de 2015. A partir desta data, referida 

correção será calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial - IPCA-E. Os juros de mora, de seu turno, contados desde 

a citação, serão calculados com base nos índices aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (STJ, AgRg no REsp 

1140905/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, T5 Quinta Turma, julgado em 12 de 

maio de 2015). ANTECIPO a tutela para determinar ao INSS que implante 

em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de 

aposentadoria por idade rural com renda mensal de um salário mínimo, uma 

vez que presente o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo, diante da natureza alimentar do benefício pleiteado. Nos termos 
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do art. 1.288 da CNGC, declaro: I) Nome da segurada – SEBASTIANA 

LUCIA PRATA OLIVEIRA; II) Benefício concedido - Aposentadoria Rural por 

Idade; III) Renda mensal atual - Renda mensal de um salário mínimo 

nacional; IV) Data de início do benefício – DIB – (12/06/2017) V) Renda 

mensal inicial – RMI – Um salário mínimo nacional; VI) Data do início do 

pagamento – 30 dias da data da intimação da sentença, vez que deferida 

neste ato a antecipação de tutela Condeno o INSS ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações vencidas 

até a prolação da sentença, observando o enunciado da Súmula 111 do 

STJ e os termos do artigo 85, §3º, I, do CPC. 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). Preclusas as vias recursais e nada sendo 

requerido em 15 dias, ao arquivo, com as anotações e baixas devidas. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 10 de 

setembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001355-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARCELINA DA ROCHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001355-97.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: APARECIDA 

MARCELINA DA ROCHA Vistos. Trata-se de execução fiscal proposta 

pelo Município de Alta Floresta-MT contra Aparecida Marcelina da Rocha, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Ao Id. 14405090 a parte 

exequente informou o pagamento do débito, requerendo a extinção do 

feito. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

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

consoante informação da própria exequente de que o executado efetuou 

o pagamento do débito objurgado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, 

considerando que foi satisfeita a obrigação. Sem condenação em custas, 

haja vista que a parte executada sequer foi citada. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe, observando-se, no tocante a eventuais custas 

remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT. Quanto ao valor depositado 

vinculado aos autos, DEFIRO o levantamento por parte da exequente em 

conta a ser indicada por ela no prazo de 05 (cinco) dias. Dispenso a 

intimação da parte executada para se manifestar nos termos do 

Provimento 68 do CNJ, tendo em vista que não houve a triangularização 

processual nos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta-MT, 06 de setembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002826-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS POPE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002826-85.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS POPE REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL, CARLOS ROBERTO COSTA 

Vistos. Tendo em vista que devidamente intimada para comprovar sua 

hipossuficiência e a parte autora quedou-se inerte (Id. 12347132), 

INDEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. Em continuação ao feito, 

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

custas e taxas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290 do CPC/15. CONSIGNE-SE que a presente decisão 

esta em consonância com o art. 10 do CPC/15. Transcorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 04 de setembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001412-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA DA SILVA (AUTOR(A))

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001412-18.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA ELENA DA SILVA Advogado(s) do reclamante: 

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA RÉU: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. MARIA ELENA DA SILVA ajuizou o 

vertente “PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS” em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA., todos devidamente qualificados nos 

autos, por meio da qual objetiva a apresentação do(s) relatório(s) 

financeiro/contábil das suas contas, bem como o(s) crédito(s) existente(s) 

em seu nome. Juntou os documentos. É o breve relatório. Decido. Num 

primeiro momento, é importante fixar a premissa de que, no vertente caso, 

a exibição de documentos tem como objetivo ter acesso ao(s) relatório(s) 

financeiro/contábil das contas da parte autora, bem como do(s) crédito(s) 

existente(s) em seu nome para a propositura de futura ação de liquidação 

de sentença coletiva que, inclusive, já conta com trânsito em julgado. 

Nesse passo, a finalidade da liquidação de sentença é aferir a legitimidade 

da parte e o “quantum debeateur”, de modo que a exibição dos 

documentos em discussão pode ser requerida naquela demanda. Afinal, a 

aludida liquidação tem por objeto justamente apurar o valor devido, ou seja: 

o seu escopo é exatamente o mesmo da cautelar ora requerida. A 

propósito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. 28,86%. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. 

NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA OLETIVA. 

NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. Hipótese 

em que o Tribunal de origem extingiu o processo de execução individual 

sem resolução de mérito, oriunda de título judicialformado nos autos de 

Ação Civil Pública, uma vez que inexiste a prévia liquidação do julgado 

coletivo. 2. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, 

inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, 

porquanto decidiu fundamentadamente a quaestiotrazida à sua análise, 

não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos 

interesses da parte. 3. O STJ no julgamento do Recurso Especial 

1.247.150/PR (DJE 12/12/2011), julgado sob o regime do art. 543-C do 

Código de Processo Civil de 1973, de relatoria do Ministro Luis 

FelipeSalomão, assentou o entendimento de que "a sentença proferida em 

ação civil pública, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 

'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 

'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 

'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do 

CDC)". Em arremate, destacou-se que "acondenação, pois, não se reveste 

de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando 

sentencial, não havendo razão lógica ou jurídica para incidir a reprimenda 

prevista no art. 475-J do CPC. Primeiramente, apuram-se, na própria 

execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo 

beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada 

a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial 

proferido na ação coletiva". 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está 

em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela 

qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ.5. Recurso” Especial não provido. (STJ - 

REsp 1666600/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017) (negrito nosso) Dentro desse 

contexto, na forma do artigo 17 do CPC, “para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade.” No caso, não se depara com 

interesse para apresentar a vertente demanda, como já dito, na medida em 

que o que se pretende nesta contenda confunde-se com a própria 

liquidação de sentença. Em caso absolutamente idêntico, já se decidiu que: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA GENÉRICA. DIVULGADOR DA REDE 

TELEXFREE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR-UTILIDADE. 

AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. As condições da ação e os 
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pressupostos processuais são aferíveis mediante aplicação da "teoria da 

asserção". Isso quer dizer que o exame das condições da ação deverá 

ser realizado com abstração das possibilidades com as quais, no juízo de 

mérito, vai deparar-se o julgador: a de proclamar existente ou a de 

declarar inexistente a relação jurídica que constitui objeto do que resta 

aduzido em juízo. Tal raciocínio leva a dizer que o órgão judicial, ao 

apreciar o interesse processual, deverá considerar tal relação jurídica in 

statuassertionis, ou seja, à vista do que pelo autor restou afirmado. 2. No 

caso, pretende a apelante/divulgadora, através de ação de exibição de 

documentos de que trata o art. 396 do CPC, obter o acesso ao escritório 

virtual mantido pelo website da apelada, suposto depositário dos 

documentos necessários a instruir futura execução individual de sentença 

genérica. Contudo, a via eleita pela apelante se mostra inadequada, 

porquanto tal providência pode ser obtida no bojo da liquidação imprópria, 

que por sua característica processual, possui alto grau de indagação e 

cognição exauriente a comportar o rito da ação ordinária, eis que 

destinado a permitir ao consumidor/divulgador sua qualidade de credor, o 

nexo de causalidade, para além da apuração do quantum debeatur. 3. 

Apelo desprovido.”(Relator(a): Des. Júnior Alberto; Comarca: Rio Branco; 

Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 25/08/2017; 

Data de registro: 25/08/2017) (negrito nosso) Posto isso,INDEFIRO a 

petição inicial, na forma do artigo 330, inciso III, do CPC, razão porque 

JULGO EXTINTA a demanda sem resolução do mérito, na forma do artigo 

485, inciso I, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, porém, SUSPENDO a condenação, já que DEFIRO o pedido 

de justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Alta Floresta, 3 de setembro de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003068-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO AMPARO RODRIGUES GUALBERTO (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003068-10.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA DO AMPARO RODRIGUES GUALBERTO 

Advogado(s) do reclamante: ANA CAROLINA MORAES ABOIN 

REQUERIDO: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Vistos. 

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que preenche os 

requisitos legais. 2) Entendo necessário, para análise do pedido de tutela 

de urgência, a realização de perícia médica. No caso, através do Ofício 

Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como, o 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito judicial na 

pessoa do Dra. PAMELA LUSTOSA REI, razão porque FIXO os honorários 

em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a perícia realizar-se-á em dia, 

local e horário a ser designado pelo perito nomeada, que deverá informar 

à Secretaria da 1ª Vara com tempo suficiente para que proceda à 

INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta oportunidade, registro que a 

nomeação do Perito se fez através do Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, conforme determina o art. 

22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, conforme extrato anexo. 3) 

INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de quinze (15) dias, 

querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015. 4) 

Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia 

da inicial e dos documentos juntados aos autos, bem como, dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora, deste Juízo e da parte ré 

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 

na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) 

A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

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

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

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 

trinta (30) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de quinze (15) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de quinze 

(15) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) 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. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 13) INTIMEM-SE. 

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

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001327-32.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RODRIGUES (AUTOR(A))

NILTON DE SOUZA ARANTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PAVEI (ADVOGADO(A))

NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (RÉU)

JULIANO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

RAMIREZ ZOMER (ADVOGADO(A))

 

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 

trazida sob Id 14160232; II) intimar a Parte Autora manifestar-se, ao teor 

do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000437-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SANTANA (REQUERENTE)

RAFAEL JOSE PAULI (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR GOBETTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000437-64.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE SANTANA Advogado(s) do 

reclamante: RAFAEL JOSE PAULI, VANDERSON PAULI REQUERIDO: 

HEITOR GOBETTI Vistos. Em decorrência da notícia do óbito do requerido, 

defiro o pedido de id 15182494, nos termos dos artigos 313, inciso I e art. 

689, ambos do CPC/2015, devendo o processo ser suspenso para que a 

parte autora proceda à habilitação nos autos. Por essa razão: 1) 

SUSPENDO o processo pelo prazo de 02 (dois) meses, para que se 

proceda a habilitação nos autos. 2) INTIME-SE o (a) advogado (a) da parte 

requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, regularize o polo 

passivo da presente demanda, promovendo a citação do espólio, 

sucessor, ou, herdeiro (art. 313, § 2º, inciso I, do CPC/15), sob pena das 

sanções do art. 76, § 1°, inciso I, do CPC/15. 3) Decorrido o prazo de 

suspensão, cumprida a determinação anterior, ou decorrido o prazo para 

tanto, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 05 de setembro 

de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000714-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO (ADVOGADO(A))

RICARDO MIGUEL ANGEL RICCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 15331329; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, ao teor do 

Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000384-83.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MARIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

DARUICH HAMMOUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000384-83.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: NAIR MARIA DE OLIVEIRA Advogado(s) do reclamante: 

DARUICH HAMMOUD EXECUTADO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto 

por Nair Maria de Oliveira em face de Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, todos já qualificados. Intimada para impugnar, a parte executada 

concordou com os cálculos apresentados pela credora (ID 14970357). 

Certidão atestando a intempestividade da manifestação da parte 

executada (id 14978479). Os autos vieram-me conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Apesar da certidão de id 14978479 atestar 

a intempestividade da manifestação do executado, não vejo qualquer 

prejuízo as partes em considerar petição já que a autarquia executada 

concorda com o cálculo apresentado pela exequente. Assim, não havendo 

impugnação, tendo a autarquia ré concordado com o cálculo elaborado 

pela parte exequente (id 14970357), HOMOLOGO por sentença, os 

cálculos apresentados pela exequente, nos termos do artigo 487, inciso III, 

“b”, do CPC/15, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Sem 

custas e sem condenação em honorários sucumbências, uma vez que a 

parte executada não embargou ou impugnou o cálculo apresentado pela 

credora (art. 1º-D da Lei n. 9.494/97). REQUISITE-SE o pagamento, por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do CPC/2015). OBSERVE-SE, no 

precatório/RPV, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ (mormente que o 

PRV/precatório deverão ser expedidos individualizadamente, por credor, 

ainda que exista litisconsórcio; que ao advogado será atribuída a 

qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais), bem como, os artigos 2º e 3º, I e § 1º, da Resolução nº 

405/2016 do Conselho da Justiça Federal. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, observando-se, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 

405/2016 do Conselho da Justiça Federal. Transitado esta em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 05 de 

setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 40354 Nr: 932-77.2006.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovani Almeida dos Santos (Espólio), Renato Ferreira 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Stavarengo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Fabrício Cardoso da Silveira - OAB:10856-B/MT, 

Wederson Francisco da Silva - OAB:260.553 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, VALTER 

STAVARENGO - OAB:11665/O

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(s) advogado(s) das partes, acerca 

do retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 117171 Nr: 5281-45.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos Oliveira Dorta

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, se manifestem, 

acerca do cálculo elaborado, encartado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115677 Nr: 3974-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Benedita Baldasse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, se manifestem, 

acerca do cálculo elaborado, encartado aos autos.

Sentença

Sentença 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):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

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. Cuida-se de Ação de execução por quantia certa 

contra devedor solvente ajuizada por Realiza Administradora de 

Consórcios Ltda em face de Renata Stedile de Matos, todos qualificados 

nos autos. A petição inicial veio instruída com diversos documentos. Após 

o recebimento da inicial, entre um ato e outro, as partes entabularam 

acordo extrajudicial (id 15184354), pugnando pela homologação e extinção 

dos autos (id’s 15144348 e 15247630). Decisão proferida no id 15273361 

determinando a juntada da procuração da parte requerida, bem como o 

desbloqueio do valor penhorado via sistema Bacenjud. Com a 

manifestação da requerida id 15332275, veio o documento juntado 

(procuração) no id 15332276. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese 

do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando a manifestação de 

vontade entre as partes, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (id 

15184354 e 15184378), cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente, uma vez que são elas maiores, capazes, 

estão representadas e os direitos em questão são disponíveis. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Sem custas (artigo 

90, § 3º, do CPC/15). Honorários advocatícios na forma pactuada. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 14 de setembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001460-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN THAIS DE SOUSA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001460-11.2017.8.11.0007. REQUERENTE: ELLEN 

THAIS DE SOUSA DE AZEVEDO REQUERIDO: MARCOS ANTONIO LOPES 

DA SILVA Vistos. Trata-se de embargos de declaração contra sentença 

proferida ao Id. 11620987 opostos pelo Ministério Público, fundado na 

ocorrência de omissão por não dispor quanto à definição do domicílio do 

menor, os alimentos, bem como a regulamentação das visitas. A certidão 

de Id. 13117188 atesta a tempestividade dos embargos. A parte 

embargada se manifestou nos autos e mesmo que intempestivamente 

(certidão de Id. 14211654) foram favoráveis ao acolhimento dos 

embargos. Vieram-me os autos à conclusão. É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De início, cumpre registrar que, os embargos de 

declaração é disciplinado pelo artigo 1.022, o qual dispõe que os mesmos 

são cabíveis contra qualquer decisão judicial, "in verbis": “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. 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.” Nas palavras de Francisco Oliveira 

Filho, “obscuro é o ato decisório ambíguo, capaz de propiciar 

interpretações díspares; contraditório é aquele cujas asserções, porque 

contrastantes, se apresentam de entendimento inconciliável, e omisso é o 

que silencia acerca de pontos arguidos, hipótese inexistente na hipótese" 

(EDMS n. 5.884, da Capital, rel. Des. Francisco Oliveira Filho). No caso em 

tela, o embargante pretende que seja sanada a omissão existente na 

sentença de Id. 11620987, haja vista que não foi estipulado o domicílio do 

infante, assim como não foi especificado o regime de visitas e a prestação 

alimentícia. Destarte, realmente existiu erro ao não julgar os itens acima, 

portanto, o acolhimento dos embargos de declaração são imprescindíveis 

para sanar tal omissão. DISPOSITIVO Diante do exposto, RECEBO os 

embargos de declaração opostos para DAR-LHES PROVIMENTO e 

reconhecer a existência de omissão na sentença de Id. 11620987, razão 

pela qual, altero o dispositivo da sentença nos seguintes termos: JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial e DEFIRO A GUARDA 

COMPARTILHADA da menor em favor Ana Karollina de Sousa da Silva aos 

seus genitores Ellen Thais de Sousa de Azevedo e Marcos Antônio Lopes 

da Silva, para todos os fins e efeitos de direito. DEFINO o domicílio da 

menor como o da residência de sua genitora, qual seja, Rua Inês Grade, nº 

05, Bairro Vila Rica, município de Alta Floresta-MT, CEP: 78580-000. 

Quanto aos alimentos, CONDENO o requerido Marcos Antônio Lopes da 

Silva ao pagamento de pensão alimentícia à sua filha Ana Karollina de 

Sousa da Silva no importe mensal de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, correspondente hoje à quantia de R$ 286,20 (duzentos e 

oitenta e seis reais e vinte centavos), mais 50% (cinquenta por cento) das 

despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, materiais escolares, 

laboratoriais e odontológicas da menos. CONSIGNE-SE que 

preferencialmente será utilizada a rede pública de saúde. Em relação ao 

direito de visitas, o genitor da menor terá o direito de visitação em finais de 

semanas alternados, com o local da visita podendo ser sua residência, 

tendo início às 18h00min da sexta-feira e sendo findada às 18h00min do 

domingo. CONSIGNO que o requerido é responsável por respeitar o 

horário acima estabelecido, ficando a seu encargo buscar e entregar a 

menor no prazo registrado no item acima. Ressalta-se que caberá as 

partes em feriados e férias acordarem sob a estadia do menor na casa de 

um ou de outro dos genitores, sendo que preferencialmente o dia das 

mães será passado com a genitora, ficando o mesmo consignado em 

relação ao dia dos pais. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do CPC/2015. Em função do princípio da sucumbência, CONDENO o 

requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 

8º, do CPC/15. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado 

EXPEÇA-SE o competente Termo de Guarda Definitiva e INTIMEM-SE as 

partes para assinarem o TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE DE 

MENOR, em CARÁTER DEFINTIVO, perante este Juízo, ressalvando, nessa 

oportunidade que, conforme o artigo 35 do ECA, a guarda poderá ser 

revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o 

Ministério Público. Cumpridas todas as deliberações, ARQUIVE-SE, 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001068-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA NUNES MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

EDSON NUNES MACIEL (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo: 1001068-71.2017.8.11.0007 INTERDIÇÃO Nos termos da 

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

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

da Certidão do Oficial de Justiça de ID. 15237254, informando que a perícia 

foi designada para a data de 08/10/2018 as 14h00, no Hospital Geral. Alta 

Floresta-MT, 14 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003246-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELINO FRANCISCO ZORZAN (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003298-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

JOEL LUIZ ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003298-52.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOEL LUIZ ROCHA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença 

ou aposentadoria por invalidez proposta por Joel Luiz Rocha em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados. Narrou que laborava como “alinhador em serraria” e que foi 

impedida de trabalhar em razão de acidente de trabalho que causou 

“trauma de joelho esquerdo com lesão parcial de ligamento colateral 

medial, rotura muscular de sartório e gracilis, fraturas impactadas de 

condilo femoral medial e lateral”, como descrito na exordial. Asseverou 

que a autarquia requerida negou indevidamente a manutenção do 

benefício, razão pela qual não teve alternativa senão ajuizar esta ação. 

Entendendo presentes os requisitos, especialmente que está incapaz para 

o trabalho, pediu tutela de urgência e de evidencia, liminarmente, para a 

concessão do benefício. No mérito, pediu a confirmação da tutela de 

urgência com a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez. Com a inicial coligiu digitalmente documentos junto ao PJe. 

Vieram-me conclusos. Decido. Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de 

justiça 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, da Lei 13.105/15. Vislumbro que há requerimento de tutela de urgência 

em caráter liminar com o escopo de ver implantado o benefício requerido 

pela requerente. Todavia, compulsando as provas contidas nos autos, em 

especial os documentos médicos, não há segura probabilidade do direito a 

respaldar a concessão, em caráter liminar, da tutela provisória requerida. 

Isto porque há dúvidas quanto à incapacidade laboral da parte autora e 

sua real condição de saúde. Pelo exposto, postergo a apreciação da tutela 

de urgência para a após a resposta da autarquia requerida, a qual se dará 

quando apresentado o laudo da perícia a ser realizada na parte autora, 

conforme requerido, que será adiante determinada. No que tange à tutela 

de evidência, a pretensão esposada não está enquadrada às hipóteses 

previstas nos inciso II e III do art. 311, do CPC, motivo pela qual a 

apreciação será efetuada oportunamente. Nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial a 

médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia 

médica na parte autora, independentemente de compromisso, razão por 

que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à 

tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a perícia 

realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pela perita nomeada, 

que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que 

proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. ENCAMINHE-SE a Sra. Perita 

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

atestados médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem 

como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Uma vez designada data para realização da perícia, INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Em decorrência do Ofício Circular n.º 

001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do CPC, diante da impossibilidade de comparecimento dos 

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

humanos. Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o Requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias (caput do art. 335 do NCPC), contados a partir do disposto 

no art. 231, devendo constar do mandado as advertências legais (art. 334 

do NCPC), bem como para a apresentação de quesitos. No mesmo ato da 

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

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Com a manifestação das partes ou 

decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais. Decorrido o prazo sem a resposta do INSS, 

certifique-se. Por fim, façam os autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 11 de setembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000135-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEIDE GRACIANO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1000135-64.2018.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nos 

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

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

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

dia 23/11/2018, às 15h10min, com a Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 

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

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

14 de setembro de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003231-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

W. A. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. D. C. (RÉU)

 

Processo: 1003231-87.2018.8.11.0007 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 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. 15218483, com 

audiência de conciliação designada para o dia 24 de outubro de 2018, às 

14h20min, a ser realizada no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Alta Floresta/MT. Alta Floresta-MT, 14 de 

setembro de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117169 Nr: 5279-75.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Aparecida de Fatima Pereira Costa

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos.

Tendo em vista a não concordância do calculo apresentado pela 

autarquia, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração do 

cálculo atualizado do débito.

 Na sequência, intimem-se as partes para manifestar quanto ao cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001206-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. P. F. (EXEQUENTE)

E. A. D. S. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA GOMES PINHEIRO DA SILVA OAB - 919.730.071-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. F. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a exequente, para que, em 05 (cinco) 

dias, se manifeste acerca da certidão sob ID 15349378.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101969 Nr: 3530-91.2012.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zamir José Mendes, Simone Cristine Cecon 

Mendes

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

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

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

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

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

1) Considerando a resposta ao ofício carreada à fl. 143, EXPEÇA-SE 

alvará do valor vinculado para a conta do perito indicada à fl. 119, após 2 

(dois) dias úteis da preclusão a presente decisão, considerando o art. 1º, 

§ 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018 do CNJ.

2) Diante do agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada 

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

solução consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de 

conciliação para o dia 7/11/2018, às 10h00, a ser realizada no CEJUSC 

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

do CPC.

Intimem-se os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento 

obrigatório de seus causídicos ou Defensores Públicos.

Cumpra-se, visando a realização da solenidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131086 Nr: 5744-50.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Fernandes Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248505/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuidam os autos de ação de busca e apreensão movida por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de ADEMIR FERNANDES 

LOPES.

À fl. 82, certidão negativa de citação do requerido.

 Em seguida, a parte requerente peticionou nos autos (fl. 84), desistindo 

de prosseguir com a presente ação.

 É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização da 

relação processual, ante a ausência de citação da parte ré, razão pela 

qual, a extinção do presente feito independe de concordância desta última.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

 CONDENO a parte autora às custas remanescentes, se houver.

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

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

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114981 Nr: 3389-04.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandrea Campos Magalhães Farias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:13.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com resolução de mérito para 

INDEFERIR o pedido de aposentadoria por invalidez e DEFERIR à Autora 

apenas o benefício do auxílio-doença, devido desde a cessação de seu 

último benefício administrativo (12/11/2013 - fl. 60), até o período de 06 

(seis) anos, contados da intimação da requerida data sentença, onde 

deverá se submeter a tratamento médico especializado/fisioterápico e 

REABILITAÇÃO. Em razão do caráter alimentar do benefício sob exame, 

CONFIRMO e decisão de fls. 82/83 e MANTENHO a TUTELA DE URGENCIA 

anteriormente deferida.Sem custas, pelo que, condeno a requerida 
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unicamente aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor 

das parcelas vencidas.Condeno a Requerida ao pagamento dos 

honorários médico-periciais, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais) para 

cada um dos peritos, a serem requisitados junto ao sistema de AJG 

(peritos indicados às fls. 94/99 e 138/142).INTIME-SE a parte autora (inciso 

I, artigo 506, CPC) e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Nos termos 

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

são os dados da implantação do benefício: nome do Segurado: 

Alexandrea Camplos Magalhães Faria; beneficio concedido: 

Auxilio-doença; renda mensal: 91% (noventa e um por cento) do salário de 

contribuição; data do inicio do benefício: cessação de seu último benefício 

administrativo (12/11/2013 - fl. 60), até o período de 06 (seis) anos, 

contados da intimação da requerida data sentença, onde deverá se 

submeter a tratamento médico especializado/fisioterápico e 

REABILITAÇÃO; prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) 

dias para o seu cumprimento.Certificado o trânsito em julgado, caso não 

seja requerido o cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo.CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69728 Nr: 2699-14.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Santana Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Romano de Paula - 

OAB:MT 12.421-B, Liliane Andréa do Amaral de Paula - 

OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, Sérgio 

Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls.161/162, portanto, 

promova a Secretaria da Vara as retificações necessárias junto ao 

sistema Apolo e à capa dos autos.

Outrossim, intimada a parte executada a manifestar, esta concordou com 

o cálculo apresentado pela parte exequente, fl.177.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

Considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO os cálculos de 

fls.163/167 para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que 

tange ao valor de R$ 59.216,51 (cinquenta e nove mil, duzentos e 

dezesseis reais com cinquenta e um centavos).

Inexistente a condenação da impugnada/exequente aos ônus 

sucumbências nesta via.

 Certificada a preclusão desta decisão, intime-se o patrono da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta corrente e CPF), dos honorários sucumbenciais e, em igual prazo os 

dados da parte exequente.

 Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte exequente que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários.

 EXPEÇA-SE RPV/PRECATÓRIO e com o pagamento, voltem-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 153610 Nr: 2879-83.2017.811.0007

 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: Tony Atacado e Distribuidor de Secos e Molhados Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754/MT, Vinicius Manoel - OAB:19532-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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 das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128652 Nr: 260-61.2008.811.0084

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PWCS, LAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARUICH HAMMOUD - OAB:8101, 

Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - OAB:9315-B/MT, Raissa 

Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGO DA SILVA 

- OAB:25225/O

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos movida por PABLO WESLEY 

CARNEIRO SANTIAGO, representado por sua genitora, LÍDIA APARECIDA 

CARNEIRO, em desfavor de FRANCENILTON PEREIRA SANTIAGO.

Entre um ato e outro do processo, decretada a prisão civil do executado 

(fl. 133).

Às fls. 138/141, comunicação de cumprimento do mandado de prisão.

Manifestação do executado às fls. 143/160.

Às fls. 175/178, a parte exequente informou acordo entabulado entre as 

partes e quitação do débito, pugnando pela revogação da prisão civil e 

extinção do feito.

Às fls. 180/181, manifestação ministerial favorável ao pleito de fls. 

175/178.

É o relatório do necessário. DECIDO.

Ante o pagamento do débito pelo executado, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE 

competente ALVARÁ DE SOLTURA do executado FRANCENILTON 

PEREIRA SANTIAGO.

CONDENO o executado ao pagamento de eventuais custas e despesas 

processuais pendentes.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124716 Nr: 2193-62.2015.811.0007

 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: Franciele da Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Brasileira de Tecnologia e 

Administração de Cartões Bhoa Ltda

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

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Jerônimo Ulrich 

Teixeira - OAB:22.666/RS, José Vicente Filippon Sieczkowski - 

OAB:23.007/RS

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 128/130. 

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

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente Franciele da 

Silva dos Santos e Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de 

Cartões Bhoa Ltda, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes.

 2) INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito apontado, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 
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constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

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

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111633 Nr: 127-46.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jone Aparecido de Souza

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

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios, consoante fl. 104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70417 Nr: 3389-43.2010.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Samuca Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Vitória do Xingú Ltda

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137923 Nr: 1859-91.2016.811.0007

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michele Gomes Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.V. Ferreira Guerra Cosméticos ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento c/c cancelamento de 

protesto movida por Michele Gomes Borges da Silva em face de RV 

Ferreira Guerra Cosméticos ME.

Deferida a medida liminar (fls. 19/20), a qual foi cumprida (fl. 24v). Ainda, 

diante da declaração da Autora de que a requerida encontra-se em local 

incerto e não sabido, deferiu-se sua citação editalícia (fl. 28), a qual 

ocorreu (fl. 29), tendo-se sido nomeado curador especial (fl. 33), o qual se 

manifestou às fls. 34/35.

Oportunizada a manifestação à Autora, esta não o fez (fl. 38).

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Compulsando os presentes autos, vejo que o pleito da parte requerida 

procede em parte.

Com efeito, considerando-se a indicação de seu endereço à fl. 35, bem 

como por tratar-se a citação pessoal do mecanismo de comunicação que 

realmente cumpre a função de oportunizar à parte o exercício do direito ao 

contraditório e à ampla defesa, DEFIRO o pedido e determino a CITAÇÃO 

PESSOAL da requerida, através de Oficial de Justiça.

Cumprido o ato citatório, intime-se a Autora para manifestação quanto ao 

prosseguimento do feito e conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 167964 Nr: 3015-46.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Colla Sisti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Panizi Souza - 

OAB:6.124-MT, Fernando Valentim Alvarez - OAB:14463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de quinze (15) dias, 

manifestarem-se acerca do interesse na produção de outros meios de 

provas, justificando a sua pertinência, sob pena de preclusão.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101530 Nr: 3024-18.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Francisca da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de acórdão, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 125, dos presentes autos.

Às fls. 128/129 c/c planilha de fls. 130/132, foi apresentada impugnação 

ao valor pleiteado, indicando-se como correto o valor total de R$ 

129.990,74 (cento e vinte e nove mil, novecentos e noventa reais com 

setenta e quatro centavos).

Às fls. 135/136 a parte exeqüente requereu a homologação do cálculo 

apresentado pela autarquia executada, a expedição de oficio ao TRF da 1ª 

Região para proceder à requisição do pertinente precatório. Ademais, 

informou o valor dos honorários contratuais e apresentou conta bancária 

para o respectivo depósito.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

HOMOLOGO os cálculos de fls. 128/129 c/c planilha de fls. 130/132, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor total 

de R$ 129.990,74 (cento e vinte e nove mil, novecentos e noventa reais 

com setenta e quatro centavos).

Dessa forma, determino a expedição de oficio ao TRF da 1ª Região para 

proceder à requisição do pertinente precatório, sendo que, após o seu 

pagamento, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto aos 

honorários sucumbenciais e aos contratuais, no percentual de 30% do 

valor auferido pela parte, eis que já houve a apresentação dos dados 

bancários pelo patrono.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56948 Nr: 1560-95.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Soares

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edina Aparecida Lopes - 
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OAB:24339/O, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Rafaella Noujaim de Sá - OAB:PR/40897

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por DIVINO SOARES em 

desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Entre um ato e outro, intimação pessoal da parte exequente para dar 

continuidade no feito, sob pena de extinção (fl. 113), sem o devido 

atendimento (120).

É o relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, denota-se que a parte autora, após intimação 

pessoal, para promover as diligências necessárias para o regular 

processamento do feito, manteve-se inerte até a presente data.

Pois bem. A ausência de impulso processual pela parte autora, 

devidamente intimada, implica extinção do processo, “ex vi” do art. 485, 

§1º, do CPC.

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

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

ISENTO de custas e despesas processuais.

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

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

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110840 Nr: 6434-50.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriela rodrigues pagnoncelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomás de Aquino Pinheiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16.469-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE com o determinado à fl. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111126 Nr: 6738-49.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABS, GAVN, GMN, GPP, JGDL, MRT, RSS, RLF, VTdOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdLL-M, GdLL, DAdVeTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Evelyn Dan Lopes - 

OAB:20.074, Gabriel Alfredo Volpe Navarro - OAB:15825/MT, Valnir 

Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios, consoante fl. 334/335.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98078 Nr: 6639-50.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Reis da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos 

autos pugnando o que entender por direito.

Transcorrido in albis o prazo fixado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111152 Nr: 6773-09.2013.811.0007

 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: Raimundo de Oliveira, Nasete de Oliveira Nascimento

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101072 Nr: 2480-30.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Gomes Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar o acórdão 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 acerca da 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60823 Nr: 484-02.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Efigenio Ramos dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, Lucilei Volpe 

- OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações junto ao sistema 

Apolo.

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.
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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 144061 Nr: 5225-41.2016.811.0007

 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: DdSNdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Isabella Tarsitano Armoa Belucio Gaetano - 

OAB:23.686/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Regina da 

Silva Souza - OAB:22876/O, Sidnei Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 

17252

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

OAB:3624/MT

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

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

parte autora, para que comprove o recolhimento do Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, junto à Fazenda Pública Municipal, no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme solicitado no ofício n° 427/2018 do 

Cartório de Registro de imóveis (fl. 180v), encaminhando cópia do 

comprovante à referida serventia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97033 Nr: 5541-30.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eugênia Lozano de Pacio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

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

representante da parte executada para, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

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.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130114 Nr: 5198-92.2015.811.0007

 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: Jeferson Marques Gonçalves

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação.

Considerando que o apelado intimado para apresentar as contrarrazões 

recursais, quedou-se inerte cf. fl. 89, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68518 Nr: 1485-85.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Prado dos Santos, Jeremias Prado dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

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

OAB:24339/0, ROSANGELA PENDLOSKI - OAB:3256/O

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142468 Nr: 4353-26.2016.811.0007

 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: Iranildo Moreira Vieira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

nos autos informando a ocorrência ou não da perícia agendada.

 Sobrevindo informação positiva da parte autora, INTIME-SE o perito 

nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o respectivo 

laudo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124853 Nr: 2283-70.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:OAB/SP 

84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente ação 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou prévia manifestação da parte 

interessada.

Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

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

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

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122919 Nr: 1181-13.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane Maria Terhorst de Negreiros ME, 

Rosane Maria Tehorst de Negreiros

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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manifestar-se nos autos pugnando o que entender por direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111635 Nr: 129-16.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Cabreira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar as partes do teor da sentença de fl.105/106, publicada no DJE n° 

10199, de 16/02/2018 publicada em 19/02/2018, cujo dispositivo segue 

transcrito: "ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC. Custas processuais já 

recolhidas, pelo que condeno o banco exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso. Nesse sentido: (...) Ap 46845/2017, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) Intimem-se. Após o transito em 

julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença quanto à 

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

necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130346 Nr: 5335-74.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair de Oliveira

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 45597 Nr: 5272-64.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Bensone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:Subprocuradora

 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 da parte 

EXEQUENTE, em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, com a 

finalidade de intimação do inteiro teor do despacho/decisão de fl. 77, para 

manifestação no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132179 Nr: 6325-65.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Muniz Ribeiro

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33096 Nr: 2154-51.2004.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Candida da Silva

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no 

prazo de 15 dias, conforme determinado à fl. 322.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96479 Nr: 4931-62.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maq. Norte Terraplanagem Ltda, Ranilso 

Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Cristina Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13994-A MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 156.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2126 Nr: 34-11.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firmino Costa Neto, Alice Nackbar Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961

 Vistos.

Remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33963 Nr: 3037-95.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminadora Águia Negra Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:5699, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B

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

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

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do 
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auto de avaliação de fl. 238.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65206 Nr: 4717-42.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Rodrigues Moreira

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de acórdão, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 150, dos presentes autos.

Após intercorrências no tocante a tentativa de implantação do benefício 

em favor da falecida, à fl. 167 a autarquia ré concordou com os cálculos 

apresentados pelo exequente.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

1) HOMOLOGO os cálculos de fl. 149 verso, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 43.251,32 (quarenta 

e três mil com duzentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos).

 2) Ademais, INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 

05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários 

sucumbenciais. Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte autora que, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários, 

visando à liberação desta verba diretamente em seu favor, nos limites 

supracitados.

 3) Outrossim, no transcurso do mesmo prazo acima determinado, deverá 

o patrono informar os dados bancários (banco, agência, número da conta 

e CPF) dos herdeiros indicados à fl. 132 e devidamente habilitados à fl. 

146, com fito de viabilizar o depósito judicial.

 4) Ainda, em relação aos herdeiros constantes da certidão de óbito de fl. 

136 que não foram devidamente habilitados, deverá a Secretaria de Vara 

atentar-se para a reserva de sua cota parte, isto é, os valores que lhes 

são pertinentes.

5) Consigno que com o pagamento do beneficio previdenciário em favor da 

parte autora e com a juntada dos honorários contratuais, será destacado 

a verba honorária contratual em prol do causídico com posterior expedição 

de alvará.

 EXPEÇA-SE RPV/PRECATÓRIO e com o pagamento, voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143698 Nr: 4993-29.2016.811.0007

 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: Zenaide Fernandes Zacarias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

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

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

nos autos informando a ocorrência ou não da perícia agendada.

 Sobrevindo informação positiva da parte autora, INTIME-SE o perito 

nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o respectivo 

laudo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70800 Nr: 3772-21.2010.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janice Marcatto Cirino, Carlos Eduardo Marcatto Cirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Cirino - Espólio

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

OAB:14735-B/MT, Gustavo de Almeida Souza - OAB:202111/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137742 Nr: 1757-69.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciana Teixeira de Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdineia de Oliveira Celesti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Ferreira da Silva 

Junior - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter as 03 (três) últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada. Ainda, destaco que, 

a consulta será realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos 

autos.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos da parte executada, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exeqüente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110183 Nr: 5741-66.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Alexandre

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

Grosso - OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60211 Nr: 4688-26.2008.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlote Prediger Dobri, Valdemir José Dobri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

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

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

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, em atendimento ao determinado à fl. 

116v, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar as partes, 

para que manifestem acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101419 Nr: 3056-23.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Turella Ltda Me - Transturella, 

Doraci Turella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A

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

OAB:19004, Simone Carol Batista de Araújo - OAB:23132

 Vistos.

Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente ação 

pelo prazo de 30 (trinta) dias ou prévia manifestação da parte interessada.

Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

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

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

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104698 Nr: 6542-16.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Batista Romano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115334 Nr: 3671-42.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Sérgio Bertin, ISABEL APARECIDA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, com o escopo de 

verificar acerca do endereço atual da parte executada, conforme extrato 

em anexo.

Caso reste frutífera a consulta do endereço, cumpra-se a decisão de 

fls.27/28.

De outro lado, caso reste infrutífera a consulta do endereço da parte 

executada, via sistema INFOJUD, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96625 Nr: 5090-05.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabelle Auxiliadora Molina de Almeida Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

 Considerando a certidão retro, expeça-se alvará do valor de fl.107 para a 

conta indicada à fl.110v, devendo ser observado o art. 1º, § 1º, do 

Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ.

Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50162 Nr: 2135-40.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

OAB:5091-B, Rodrigo Sversuti da Silva - OAB:19.382-MT, Vitor 

Rondon Borges de Campos - OAB:13.142/MT

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

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

parte REQUERIDO, para, querendo, manifestar acerca do documento de fl. 

287, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70311 Nr: 3284-66.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Luiz Ferreira Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

REQUERENTE, para manifestação no prazo de 05(cinco) dias, requerendo 

o que de direito e o devido prosseguimento do feito, tendo em vista o 

decurso do prazo de suspensão requerido às fls. 124.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127617 Nr: 3880-74.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Santana Abreu, Zilda Pereira Barbosa Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação, Maria Pereira Barbosa, Edson Furtado, Soeli de 

Fátima da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:Nos anos 80, para povoamento da região extremo norte 

do Estado de Mato Grosso, o Governo Federal transferiu a área que 

corresponde atualmente o Município de Carlinda-MT em favor da requerida 

para que fizesse o povoamento do então distrito de carlinda. A requerida 

iniciou o povoamento do Município de Carlinda nos anos 80 e 90, vendeu 

vários lotes as famílias que se mudaram para a localidade, entretanto a 

população colocada na posse dos lotes urbanos e rurais não foram 

agraciadas com os títulos de propriedade imobiliária no CRI.

Descrição do Imóvel Usucapiendo:imovél urbano nº 03, Quadra R-10, 

Loteamento Embrião Urbano de Carlinda, objeto da matrícula nº 1.403, 

Livro 2-G, do CRI de Alta Floresta/MT

Decisão/Despacho:Vistos.

 1 - Cite-se o réu para contestar no prazo legal a presente ação, 

advertindo-o das sanções previstas nos artigos 285 e 319 do Código de 

Processo Civil.

2 – Citem-se também os confinantes do imóvel usucapiendo que deverão 

ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 dias, e, por edital, com prazo de 

30 dias, os eventuais interessados e os réus em lugar incerto, nos termos 
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do artigo 942 do CPC, para contestarem no prazo legal.

3 – Intimem-se para manifestarem interesse na causa os representantes 

da União, Estado e Município.

 4 –DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 

1.060/50.

5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intimem-se.

Nome e cargo do digitador:Mariangela da Silva e Souza-Aux. Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106833 Nr: 2161-28.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

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

OAB:16889-B

 Vistos.

Considerando a manifestação da exequente às fls. 433/435, JULGO A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 CONDENO o executado ao pagamento de eventuais custas e despesas 

processuais pendentes.

CONDENO o executado em honorários advocatícios, que fixo 10% sobre o 

valor atualizado do débito, com fulcro no § 1° do art. 85 do CPC.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53763 Nr: 5748-68.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Vanderlei de Freitas

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de acórdão, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 147, dos presentes autos.

Outrossim, a parte executada apresentou impugnação à execução às 

fls.149/152 c/c planilha de fls. 153/155, onde apresentou como correto o 

valor total de R$ 121.372,12 (cento e vinte e um mil, trezentos e setenta e 

dois reais com doze centavos).

Oportunizado à parte exequente se manifestar sobre o pleito, esta 

concordou com os cálculos apresentados pela Autarquia Federal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

Considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

153/155 para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange 

ao valor de R$121.372,12 (cento e vinte e um mil, trezentos e setenta e 

dois reais com doze centavos).

Inexistente a condenação da impugnada/exequente aos ônus 

sucumbências nesta via.

 Certificada a preclusão desta decisão, intime-se o patrono da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta corrente e CPF), dos honorários sucumbenciais e, em igual prazo os 

dados da parte exequente.

 Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte exequente que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários.

 EXPEÇA-SE RPV/PRECATÓRIO e com o pagamento, voltem-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137012 Nr: 1405-14.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP, Abdo Alhaquim Assaf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Heidrich

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido retro, cumpra-se a decisão de fl.29, 

observando o endereço em anexo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001458-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(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° 1001458-41.2017.8.11.0007 Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verifico não ser o caso de julgamento antecipado da 

lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o feito, nos termos estabelecidos 

no art. 357, do CPC. No ponto, compulsando os autos, verifica-se que o 

requerido, embora pessoalmente citado (fl. 75/v), deixou de contestar a 

demanda. Razão por que DECRETO a sua revelia, nos moldes do art. 344 

do CPC. Contudo, inobstante a revelia do requerido, entendo necessária, in 

casu, a produção de prova testemunhal para o fim de verificar a condição 

de segurado especial do autor. 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. DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 14:30 

horas, ocasião em que serão ouvidas as partes e suas testemunhas, cujo 

rol deverá apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação 

das partes desta decisão, caso não conste nos autos (art. 357, § 4º, do 

CPC). 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 Código de Processo Civil, para o caso de 

não comparecimento. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TAMIRES DO NASCIMENTO PAGANINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a contestação apresentada no ID nº 15299438, foi interposta 

tempestivamente. Certifico que procedo a intimação da parte autora, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000352-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADRIANO DE SOUZA (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000352-44.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: JOSE ADRIANO DE SOUZA Vistos. INTIME-SE o credor para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito 

exequendo, bem como requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000129-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ELIZEU LIMA (EXECUTADO)

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000129-91.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: FRANCISCO ELIZEU LIMA Vistos etc. Relatório dispensado 

em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a exequente 

para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, sob pena de 

extinção do feito, referida parte quedou inerte, conforme certidão lançada 

no evento nº 15249258. Assim, impõe-se a extinção do processo. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Intime-se a parte 

sucumbente/executado para adimplemento das custas processuais e taxa 

judiciária pendentes, procedendo de acordo com as normas da CNGC/MT. 

Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 11 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000666-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (ADVOGADO(A))

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MENDES (EXECUTADO)

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: 

1000666-53.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LVL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA. - EPP EXECUTADO: JORGE MENDES Vistos etc. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte 

executada não foi localizada para fim de citação. Intimada a parte credora 

para informar o endereço atualizado do devedor, referida parte quedou 

inerte, consoante certidão lançada no Id nº 15049541. Assim, impõe-se a 

extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários advocatícios. Intime-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE SOUZA (REQUERENTE)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000009-48.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA BENEDITA DE SOUZA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO Vistos. A parte ré informa na petição num. 15090607 

que efetuou o pagamento espontâneo da condenação. Assim, intime-se a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar os dados bancários 

para transferência do valor ou requerer o que entender de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 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: 1003338-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VAZ NETO (REQUERENTE)

NELSON FUMIO HIROTA (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

STEPHANYE RODRIGUES VAZ PEDROSO (ADVOGADO(A))

THIAGO XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003338-68.2017.8.11.0007 REQUERENTE: NELSON FUMIO HIROTA, JOSE 

VAZ NETO REQUERIDO: DECOLAR. COM LTDA. Vistos. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito 

devolutivo (art. 43, Lei nº 9.099/95). Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da justiça 

gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no 

artigo 54, § único da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte recorrida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer resposta escrita, nos termos do artigo 

42, §2º da Lei nº 9.099/95. Após, REMETAM-SE os autos para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 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: 1002790-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

MARIO BRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002790-43.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIO BRAZ REQUERIDO: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. A parte autora interpôs 

Recurso Inominado, sendo indeferido o pedido de assistência judiciária 

gratuita. No entanto, a recorrente deixou de efetuar o recolhimento do 

preparo, apesar de intimada para tanto. Assim, tenho que o recurso não 

preenche um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o 

preparo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, 

NÃO RECEBO o recurso inominado. Após, inexistindo custas processuais 

pendentes de quitação, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intime-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de setembro 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011177-59.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON ALVES DA ROCHA (EXECUTADO)

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011177-59.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BMG EXECUTADO: 

GERSON ALVES DA ROCHA Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 
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disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito, verifico que a 

parte credora foi devidamente intimada para impulsionar o processo, sob 

pena de extinção da ação sem resolução do mérito. Entretanto, a parte 

credora quedou-se inerte, consoante certidão juntada na manifestação nº 

15244576. Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável 

duração do processo pelo requerente, porquanto resta evidenciado que o 

exequente não praticou os atos processuais que lhe competem e 

indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora, não restando outra alternativa, senão a extinção do feito em 

razão do abandono do autor. Diante do exposto, com fundamento no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Intime-se a parte sucumbente/executado 

para adimplemento das custas processuais e taxa judiciária pendentes, 

conforme cálculo apresentado pela Contadora Judicial, procedendo de 

acordo com as normas da CNGC/MT. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

GERSON LUIZ SEVERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO (ADVOGADO(A))

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000044-08.2017.8.11.0007 REQUERENTE: GERSON LUIZ SEVERO 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. A parte autora interpôs 

Recurso Inominado, deixando, no entanto, de efetuar regularmente o 

recolhimento do preparo, consoante se verifica da certidão contida no ID 

nº. 15267392. Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o 

recolhimento do preparo será efetuado, independentemente de intimação, 

nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob 

pena de deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado 

nº 80 - O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o 

recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela 

parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva 

(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Assim, verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua 

respectiva comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche 

um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO 

RECEBO o recurso inominado. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 14 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001062-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXEQUENTE)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOZIELI ELIKEILA RANDOLI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001062-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO EXECUTADO: JOZIELI ELIKEILA RANDOLI DE ALMEIDA 

Vistos. INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

cálculo atualizado do débito exequendo, bem como requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 14 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINO AGOSTINHO BORSATTI (REQUERENTE)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001969-39.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALDINO AGOSTINHO 

BORSATTI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. INTIME-SE o autor para manifestar, em cinco dias, 

sobre a petição juntada no Id nº 14989421. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

14 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001308-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXEQUENTE)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEURI DOS SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001308-94.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. EXECUTADO: DIEURI 

DOS SANTOS PEREIRA Vistos. INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito exequendo, bem 

como requerer o que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001510-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001510-03.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o 

decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. 

Na sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se, 

através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento 

n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício Requisitório 

diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, 

devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do 

Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do valor do 

débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado 

o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos conclusos. 
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Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 13 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: 1003567-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MICHELE SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003567-28.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MICHELE SANTANA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita apresentado pela parte recorrente, uma vez 

que foi condenada nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de 

sorte que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois 

o litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual. A 

respeito do assunto segue a jurisprudência da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 

9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” No mesmo sentido decidiu 

recentemente a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no bojo 

do Mandado de Segurança nº 1000182-10.2018.8.11.9005 impetrado em 

face de decisão proferida por este Juízo, in verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA-INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA-HIPOSSUFICIÊNCIA 

N Ã O  C O M P R O V A D A - C O N D E N A Ç Ã O  L I T I G Â N C I A  D E 

MÁ-FÉ-POSSIBILIDADE-DECISÃO MANTIDA-SEGURANÇA DENEGADA. 1. 

Nosa casos de condenação por litigência de má-fé, não há que se falar 

em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita conforme 

dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 98, §4º do CPC, mesmo 

que comprovada sua hipossuficiência, isso não a exime do pagamento da 

multa. 2. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos. 3. Ordem 

denegada de plano.” Ademais, o Enunciado nº 114 do Fonaje dispõe que 

"A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que deferida a gratuidade da 

Justiça, o recorrente não pose ser eximido de pagar as custas 

processuais. INTIME-SE a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, 

conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002089-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002089-48.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o 

decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. 

Na sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

a elaboração do cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os 

documentos relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos 

do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício 

Requisitório diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a 

citação, devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 

4º, § 1º do Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do 

valor do débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser 

determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 13 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001062-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXEQUENTE)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOZIELI ELIKEILA RANDOLI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001062-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO EXECUTADO: JOZIELI ELIKEILA RANDOLI DE ALMEIDA 

Vistos. INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

cálculo atualizado do débito exequendo, bem como requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 14 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001308-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXEQUENTE)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 24 de 728



DIEURI DOS SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001308-94.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. EXECUTADO: DIEURI 

DOS SANTOS PEREIRA Vistos. INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito exequendo, bem 

como requerer o que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000538-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CAMILO DE SANTANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO PINTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (EXECUTADO)

KARINA ALVES CAMPOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000538-67.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MANOEL CAMILO DE SANTANA 

EXECUTADO: EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME Vistos. Efetuado o 

depósito pela parte devedora (ID nº 14809041), a parte credora concorda 

com o valor depositado, bem como requereu o levantamento (ID nº 

15282403). Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após ser certificado o trânsito 

em julgado da sentença e observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do 

Provimento nº 68/2018-CNJ, expeça-se alvará eletrônico de liberação do 

valor depositado judicialmente em favor da parte, observados os dados 

fornecidos através do ID nº 15282403. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 13 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: 1002626-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (REQUERENTE)

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002626-78.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LUCAS BARELLA REQUERIDO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. Efetuada 

a penhora eletrônica de valores devidos pelo executado (ID nº 14400631) 

e decorrido o prazo para apresentação de embargos, a parte autora 

requer o levantamento dos referidos valores, bem como informa a conta 

para transferência, conforme consta na petição ID nº 15153366. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Após ser certificado o trânsito em julgado da 

sentença e observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento nº 

68/2018-CNJ, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do autor, observados os dados 

fornecidos através do ID nº 15153366. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 13 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: 1001077-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIR HENRIQUE CRIPA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerida para manifestar 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ADRIANA DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000216-47.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA DA SILVA PRADO 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. A parte ré informa que efetuou 

o pagamento integral da condenação e a parte autora concorda com o 

valor depositado judicialmente, bem como informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta na petição retro. Em cumprimento 

ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional 

de Justiça, INTIME-SE a parte executada para manifestar sobre o pedido 

de levantamento de depósito, em 48 horas. Em caso de concordância 

expressa ou tácita do devedor e observado o prazo previsto no artigo 1º, 

§1º do Provimento retro mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 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: 1000791-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

DIEGO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (ADVOGADO(A))

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerida para manifestar 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AFRANIO CLAUDIANO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REQUERIDO)

IARA MARZOL MONTANDON (ADVOGADO(A))

COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA (REQUERIDO)
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Certifico que procedo a intimação das requeridas para manifestarem sobre 

o pedido de levantamento de depósito, em 48 horas.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010264-48.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARILENA TERUMI MARIAMA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO RD LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE SOUZA (REQUERENTE)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000009-48.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA BENEDITA DE SOUZA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO Vistos. A parte ré informa na petição num. 15090607 

que efetuou o pagamento espontâneo da condenação. Assim, intime-se a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar os dados bancários 

para transferência do valor ou requerer o que entender de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 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: 1000454-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE MONTE RICARDO (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000454-03.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELIENE MONTE RICARDO 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. A parte autora interpôs Recurso 

Inominado, deixando, no entanto, de efetuar regularmente o recolhimento 

do preparo, consoante se verifica da certidão contida no ID nº. 15272274. 

Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento 

do preparo será efetuado, independentemente de intimação, nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de 

deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, 

verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte 

recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua respectiva 

comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche um dos 

pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o 

recurso inominado. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 14 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011064-08.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CECCONELLO MENDES (EXEQUENTE)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOZART GOMES DE LIMA NETO (ADVOGADO(A))

CASEBRAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXECUTADO)

TORRALBA & PUPIM LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada, para manifestar, no 

prazo de 48 horas, sobre o pedido de levantamento de depósito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADILSON MARIANO SOBRINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA SCHWAICERSKI TRINDADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001094-06.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ADILSON MARIANO 

SOBRINHO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43, 

Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida não apresentou 

contrarrazões recursais, apesar de intimada, REMETAM-SE os autos para 

a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011275-44.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

ELIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA SCHWAICERSKI TRINDADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011275-44.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELIANE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma vez que não 

vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano irreparável à parte 

que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). 

Considerando que a parte recorrida já apresentou contrarrazões 

recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma Recursal. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA SCHWAICERSKI TRINDADE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000508-95.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIA APARECIDA ROCHA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO 

o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro no 

caso em apreço a possibilidade de dano irreparável à parte que justificaria 

a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o 

processo eletrônico para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

13 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003338-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VAZ NETO (REQUERENTE)

NELSON FUMIO HIROTA (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

STEPHANYE RODRIGUES VAZ PEDROSO (ADVOGADO(A))

THIAGO XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA SCHWAICERSKI TRINDADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003338-68.2017.8.11.0007 REQUERENTE: NELSON FUMIO HIROTA, JOSE 

VAZ NETO REQUERIDO: DECOLAR. COM LTDA. Vistos. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito 

devolutivo (art. 43, Lei nº 9.099/95). Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da justiça 

gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no 

artigo 54, § único da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte recorrida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer resposta escrita, nos termos do artigo 

42, §2º da Lei nº 9.099/95. Após, REMETAM-SE os autos para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002790-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

MARIO BRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA SCHWAICERSKI TRINDADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002790-43.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIO BRAZ REQUERIDO: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. A parte autora interpôs 

Recurso Inominado, sendo indeferido o pedido de assistência judiciária 

gratuita. No entanto, a recorrente deixou de efetuar o recolhimento do 

preparo, apesar de intimada para tanto. Assim, tenho que o recurso não 

preenche um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o 

preparo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, 

NÃO RECEBO o recurso inominado. Após, inexistindo custas processuais 

pendentes de quitação, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intime-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de setembro 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002883-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA (ADVOGADO(A))

LUCAS DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA SCHWAICERSKI TRINDADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002883-06.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LUCAS DA SILVA DIAS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o 

recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43, Lei nº 9.099/95). 

Considerando que a parte recorrida não apresentou contrarrazões 

recursais, apesar de intimada, REMETAM-SE os autos para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

LILIAN MARA AGUIAR PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA SCHWAICERSKI TRINDADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000824-11.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LILIAN MARA AGUIAR 

PINHEIRO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Considerando os 

documentos apresentados no ID º 14589694, bem como, ante a afirmação 

da parte recorrente de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, § único da Lei nº 9.099/95. Presentes 

os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito 

devolutivo (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já 

apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico 

para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de setembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR MIGUEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA SCHWAICERSKI TRINDADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000385-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JULIO CESAR MIGUEL 

REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma vez que não 

vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano irreparável à parte 

que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). 

Considerando que a parte recorrida já apresentou contrarrazões 

recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma Recursal. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

GERSON LUIZ SEVERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO (ADVOGADO(A))

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)
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FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA SCHWAICERSKI TRINDADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000044-08.2017.8.11.0007 REQUERENTE: GERSON LUIZ SEVERO 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. A parte autora interpôs 

Recurso Inominado, deixando, no entanto, de efetuar regularmente o 

recolhimento do preparo, consoante se verifica da certidão contida no ID 

nº. 15267392. Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o 

recolhimento do preparo será efetuado, independentemente de intimação, 

nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob 

pena de deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado 

nº 80 - O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o 

recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela 

parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva 

(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Assim, verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua 

respectiva comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche 

um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO 

RECEBO o recurso inominado. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 14 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE MONTE RICARDO (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA SCHWAICERSKI TRINDADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000454-03.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELIENE MONTE RICARDO 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. A parte autora interpôs Recurso 

Inominado, deixando, no entanto, de efetuar regularmente o recolhimento 

do preparo, consoante se verifica da certidão contida no ID nº. 15272274. 

Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento 

do preparo será efetuado, independentemente de intimação, nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de 

deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, 

verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte 

recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua respectiva 

comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche um dos 

pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o 

recurso inominado. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 14 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

JOSE FERNANDO BASSETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA SCHWAICERSKI TRINDADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001932-12.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE FERNANDO BASSETO 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma vez que não 

vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano irreparável à parte 

que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). 

Considerando que a parte recorrida já apresentou contrarrazões 

recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma Recursal. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIR HENRIQUE CRIPA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001077-33.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDEMIR HENRIQUE CRIPA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação e a parte autora concorda 

com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta na petição retro. Em cumprimento 

ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional 

de Justiça, INTIME-SE a parte requerida para manifestar sobre o pedido de 

levantamento de depósito, em 48 horas. Em caso de concordância 

expressa ou tácita do devedor e observado o prazo previsto no artigo 1º, 

§1º do Provimento retro mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 15 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ADRIANA DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000216-47.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA DA SILVA PRADO 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. A parte ré informa que efetuou 

o pagamento integral da condenação e a parte autora concorda com o 

valor depositado judicialmente, bem como informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta na petição retro. Em cumprimento 

ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional 
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de Justiça, INTIME-SE a parte executada para manifestar sobre o pedido 

de levantamento de depósito, em 48 horas. Em caso de concordância 

expressa ou tácita do devedor e observado o prazo previsto no artigo 1º, 

§1º do Provimento retro mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003062-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA SILVERIO RAMIRO (REQUERENTE)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003062-03.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDNA MARIA SILVERIO 

RAMIRO REQUERIDO: AYMORE Vistos. Inicialmente, recebo o pleito de 

emenda à petição inicial (Id n° 15134156) no que tange à comprovação de 

endereço. Passo a análise do pleito de tutela provisória. Analisando os 

autos, verifico que se trata de pedido de tutela provisória objetivando a 

retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito, 

sob a alegação de que a inscrição é indevida. Pois bem. O artigo 294 do 

NCPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do 

NCPC. No caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de 

urgência legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a 

probabilidade de seu direito, mediante documentos que acompanham a 

petição inicial; bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, 

pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos 

registros insertos nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos 

negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, 

não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, 

sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de 

inadimplentes. Assim, por estarem presentes, no caso em questão, os 

requisitos legais, o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

para determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao Contrato nº 

20027822659, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante, declaro em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à 

audiência conciliatória. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de 

setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

DIEGO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (ADVOGADO(A))

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

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: 

1000791-55.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DIEGO SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Vistos. A parte ré informa que efetuou o 

pagamento integral da condenação e a parte autora concorda com o valor 

depositado judicialmente, bem como informa a conta para transferência do 

valor, conforme consta na petição retro. Em cumprimento ao disposto no 

artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, 

INTIME-SE a parte devedora para manifestar sobre o pedido de 

levantamento de depósito, em 48 horas. Em caso de concordância 

expressa ou tácita do devedor e observado o prazo previsto no artigo 1º, 

§1º do Provimento retro mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AFRANIO CLAUDIANO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REQUERIDO)

IARA MARZOL MONTANDON (ADVOGADO(A))

COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA (REQUERIDO)

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: 

1000919-41.2018.8.11.0007 REQUERENTE: AFRANIO CLAUDIANO ALVES 

REQUERIDO: COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA, 

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA Vistos. As 

requeridas informam que efetuaram o pagamento integral da condenação 

(petições ID nº 14406189 e nº 14477251) e a parte autora concorda com 

os valores depositados judicialmente, bem como informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta na petição ID nº 15346777. Em 

cumprimento ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça, INTIMEM-SE as requeridas para 

manifestarem sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 horas. 

Em caso de concordância expressa ou tácita das devedoras e observado 

o prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento retro mencionado, 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do autor. EXPEÇA-SE, ainda, alvará de liberação em 

favor da requerida SESES do montante depositado judicialmente em 

excesso, indicado no Id nº 14970771. Intimem-se. Após, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de 

setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002990-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

THIAGO FREITAS PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR RIPOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002990-16.2018.8.11.0007 REQUERENTE: THIAGO FREITAS PACHECO 

REQUERIDO: AUGUSTO CESAR RIPOL Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Consoante pedido 

formulado na movimentação n° 14820449, a parte autora requer a 

desistência da ação. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA DA AÇÃO e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do vigente Código de Processo Civil e no Enunciado nº 90 do 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Intime-se. 

Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010994-25.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ANTENOR CAITANO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON VALERIO VIEIRA (EXECUTADO)

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: 

8010994-25.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ANTENOR CAITANO 

EXECUTADO: ADAILTON VALERIO VIEIRA Vistos etc. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte 

executada não foi localizada para fim de intimação. Intimada a parte 

credora para informar o endereço atualizado do devedor, referida parte 

quedou inerte, consoante certidão lançada no Id nº 14845332. Assim, 

impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da 

Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios. Intime-se. Após, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 25417 Nr: 2680-52.2003.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamil Ferreira dos Santos, Josuel Taborda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5476/MT

 Aos 10 (dez) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 

09:00 horas, no Plenário do Egrégio Tribunal Popular do Júri, nesta Cidade 

e Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, a portas abertas, 

presentes: o Dr. Roger Augusto Bim Donega, MM. Juiz de Direito da Quinta 

Vara, Presidente do Tribunal do Popular Júri, presente a Promotora de 

Justiça, Dra. Carina Sfredo Dalmolin, o Defensor Público, Dr. Paulo Roberto 

Marquezini, o Réu, Josuel Taborda, comigo o Assessor de Gabinete II, 

presente os Oficias de Justiça. Pelo MM. Juiz de Direito Presidente foi 

declarada aberta a presente sessão do Júri. Ato contínuo, o pronuncio 

Josuel Taborda se manifestou pela redesignação do Júri, pois expressou 

o desejo de contratar novo causídico, conforme mídia audiovisual 

carreada aos autos, informando sua condição econômica da contratar 

nova defesa técnica, na mesma oportunidade, a Defensoria Pública 

concordou com o pleito do pronunciado e pugnou pela redesignação desta 

Sessão Plenária. Na mesma linha de raciocínio, foi o parecer favorável da 

Ilustre representante do Ministério Público. Assim, tendo em vista a 

manifestação do pronunciado, entendo que a redesignação deste Júri é 

medida que se impõe. Diante do exposto. REDESIGNO esta Sessão 

Plenária de Julgamento perante do Egrégio Tribunal Popular do Júri para a 

data de 06 de novembro de 2018, às 09:00 horas. Sai o réu intimado. 

Saem às testemunhas devidamente intimadas. INTIME-SE o réu Jamil 

Ferreira dos Santos por edital. Saem os demais presentes intimados. 

INTIMEM-SE. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Nada mais 

determinou o MM. Juiz que se encerrasse a presente.” Eu, ___________ 

José Almeida Andrade Junior, Assessor de Gabinete II, que digitei e 

assino.Dr. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito – Presidente do 

Tribunal do JúriDra. Carina Sfredo DalmolinPromotora de JustiçaDr. Paulo 

Roberto MarqueziniDefensor PúblicoJosuel Taborda RéuMauro Cesar 

LucaTestemunha de acusaçãoArlindo da SilvaTestemunha de 

acusaçãoAntônio CiprianoTestemunha de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 152740 Nr: 2418-14.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selço Feitosa de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16889-B

 Processo n.º 2418-14.2017.811.0007

Código: 152740

 Vistos etc.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Desde já, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 16h00min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.

Consigno que eventual proposta de suspensão condicional do processo, 

se cabível, será analisada na referida solenidade.

Alta Floresta/MT, 15 de maio de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 126980 Nr: 3545-55.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Barbosa de Oliveira, Tiago Silva Santos, 

Daniel da Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENANCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399/O

 “VISTOS ETC. Primeiramente, HOMOLOGO a desistência das demais 

testemunhas de acusação. De outro, REDESIGNO para o dia 09 de outubro 

de 2018 às 14h00min para realização de interrogatório dos acusados. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências.”

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001462-15.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA OLA PEREIRA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001462-15.2016.8.11.0007. AUTOR: 

JOANA OLA PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de ação nominada de “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT” ajuizada por JOANA OLA 

PEREIRA em desfavor da SEGURADORA LÍDER – DPVAT, aduzindo, em 

breve síntese, que tem direito a complementação do seguro obrigatório no 
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montante de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), 

decorrentes de sequelas físicas de acidente ocorrido em 30/06/2015. A 

exordial veio instruída com os documentos via Sistema PJE. Recebida a 

inicial. A Seguradora requerida apresentou contestação, alegando em 

preliminar a carência da ação por falta de interesse de agir, 

consubstanciado na ausência de laudo do IML, e, no mérito, requer a 

improcedência do pedido, sob a realização do pagamento do valor devido 

em sede administrativa, em relação a fundamentação sobre parte autora 

não ter provado os fatos constitutivos do seu direito, a necessidade de 

prova pericial para instruir o feito e explanou acerca da incidência de 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e dos juros moratórios 

a partir da citação. Com a peça contestatória foram colididos documentos 

via Sistema PJE. O autor procedeu com a impugnação da contestação (ID. 

7261374). Despacho saneador proferido (ID. 7843471). O laudo pericial foi 

acostado ao ID. 13906252, manifestando-se a parte ré ao ID. 14130203 e 

a parte autora ao ID. 14390865. Vieram-me os autos conclusos para 

sentença. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre-me destacar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não 

(Seguro DPVAT), foi criado pela Lei n° 6.194/74, alterada pela Lei 

11.482/07, com a finalidade de amparar as vítimas de acidentes de trânsito 

em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa dos 

acidentes. Na concisa lição de ARNALDO RIZZARDO, o Seguro 

Obrigatório DPVAT, “vem a ser um seguro especial de acidentes pessoais, 

que decorre de uma causa súbita e involuntária, sendo destinado a 

pessoas transportadas ou não, que venham a ser lesadas por veículos 

em circulação. Por isso decorre a denominação Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais. Garante o pagamento de uma indenização mínima e 

resulta do simples evento danoso. Nasce da responsabilidade objetiva dos 

que se utilizam de veículos em vias públicas. Determina o crédito, em favor 

do lesado, de valores delimitados segundo tabelas que sofrem as 

variações de acordo com os reajustes que corrigem a desvalorização do 

dinheiro. Retrata um alcance social muito elevado, destinando-se mais a 

atender as primeiras necessidades consequentes de um acontecimento 

infausto, que apanha de surpresa as pessoas, e origina despesas 

repentinas e inadiáveis. Em outros termos, visa ‘simplesmente dar 

cobertura às despesas urgentes de atendimento das vítimas dos 

acidentes automobilísticos, em risco permanente de vida’. Daí a imposição 

legal da obrigatoriedade de seu pagamento até cinco dias após a 

apresentação dos documentos reveladores do sinistro e da qualidade do 

titular do direito.” (in A Reparação nos Acidentes de Trânsito, 9.ed., São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 213). Nesse ponto, de 

acordo com a Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro 

DPVAT compreende as indenizações por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementar 

(artigo 3º), sendo pago mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Desta forma, 

analisando atentamente os autos, vislumbro que o acidente restou 

devidamente demonstrado, conforme Boletim de Acidente de Trânsito 

juntado ao ID. 4542871. Insta salientar que, conforme comprovado em 

contestação, a parte autora recebeu ADMINISTRATIVAMENTE o valor de 

R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Ademais, depois de 

realizada perícia médica na fase instrutória, o perito informou claramente 

que NÃO foi caracterizada a invalidez ou incapacidade permanente do 

autor. Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. 

CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Todavia, sendo a parte autora beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação aos ônus da 

sucumbência, até que possa satisfazê-los sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação, nos 

termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Por fim, EXPEÇA-SE alvará em 

favor do médico perito. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 179/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

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

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

pedido do Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, Juiz de Direito, que está 

jurisdicionando a 2ª Vara Cível desta Comarca,     RESOLVE:     NOMEAR 

IGOR RONCALLI BARBOSA BRITO, portador do RG nº 22525025 – 

SSP/MT., e CPF nº 047.870.611-19, para exercer, em comissão, o cargo 

de Assessor de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do Gabinete do Juiz de Direito 

da 2ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação deste.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 

14 de setembro de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 179/2018

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

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

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO pedido do Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, Juiz de Direito, 

que está jurisdicionando a 2ª Vara Cível desta Comarca,

 RESOLVE:

 NOMEAR IGOR RONCALLI BARBOSA BRITO, portador do RG nº 

22525025 – SSP/MT., e CPF nº 047.870.611-19, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do Gabinete 

do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação deste.

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

Barra do Garças, 14 de setembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

Sentença

PROCESSO Nº:6693-83.2015.811.0004(CÓD. 205174)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 referente a 

matrícula n° 21.934. 2. Com a inicial vieram os documentos (fls. 4/18). 3. A 

matrícula n° 21.934 com área de 1.628 ha, refere-se a uma área de terras 

situadas neste Município, aberta em 10 de novembro de 1983, originária da 

transcrição n° 175, de propriedade primitiva de Joaquim Francisco e sua 

mulher Iolanda Verri Francisco. 4. A transcrição n.º 175(fls. 6), refere-se 

ao registro do Título Definitico de Propriedade expedido pelo INTERMAT em 

28/04/1953 em favor de JOAQUIM FRANCISCO. Nela consta averbação de 

venda para a matrícula n.º 21.934, porém conforme consta às fls. 07 toda 

sua área já havia sido comprometida com vendas anteriores. 5. Quanto a 

escritura registrada no R-1 da matrícula 21.394 não confere conforme 

consta ás fls. 56/57. 6. Após serem solicitados, foram juntados diversos 

documentos às fls. 30/68. 7. Intimado, o Ministério Público manifestou-se 

(fl. 22) solicitando cópia da escritura registrada no R-1 da matrícula em 

questão. 8. Os interessados foram intimados (fl. 40) para, querendo, se 

manifestar. Decorrendo o prazo sem qualquer manifestação de 

interessado. 9. É apontado pelo Oficial Registrador que a transcrição n.º 

175 não possuía área suficiente para dar origem à matrícula n.º 21.934. 

Também questiona o padrão de impressão e as assinaturas dos oficiais de 

registro da época. 10. Destaca-se que o protocolo nº 40.173 confere(fls. 

18). 11. Feitas as ponderações, inauguraram a presente averiguação que 

pode eventualmente culminar em retificação, nulidade ou cancelamento de 

registro público, logo, deve ter a sua pretensão reconhecida em 

contencioso judicial perante o juízo cível competente. 12. Cumpre salientar 

que a Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos 

de cancelamento dos registros públicos, o que compete aos Juízes de 

Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do COJE. 13. Diante 

de todo o exposto, denota-se que há no caso dos autos, indícios de 

fraude ao Registro Público. DISPOSITIVO 14. Diante do exposto, com fulcro 

no art. 51, inciso VI, do COJE e item 1.10.17 da CNGC, determino o 

bloqueio da matrícula n° 21.934 com área de 1.628 ha. 15. Expeça-se 

Mandado de Bloqueio da matrícula n.º 21.934 com área de 1.628 ha e 

Notifique-se a Oficial do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças acerca 
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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. 16. 

Publique-se presente decisão via DJE. 17. Intimem-se. Cumpra-se. 18. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 11 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.: 1547 Nr: 1582-17.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Alves Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Casemat - Companhia de 

Armazéns e Silos do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A, Nelson Willians Fratoni Rodrigues - 

OAB:MT11.065-A, Paulo Ricardo Rodrigues - OAB:OAB/MT 13.503, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98917 Nr: 3926-48.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TABACARIA GARÇAS LTDA - 

02.798.951/0001-83, Margareth Taveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222748 Nr: 4517-97.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Pereira da Cruz de Castro, Baltazar Menezes de 

Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Jurandi Lopes Iribarem, Keila Pereira Gonçalves, Sergio Alves de 

Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177042 Nr: 11190-14.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188514 Nr: 9095-74.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODEMOTO MOTOS E PECAS LTDA - ME, 

Agrea dos Santos Ibrahim Ali, Samir Ibrahim Ali

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171980 Nr: 4801-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Rempel Ltda, Ivete Carvalho 

Rempel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA FREITAS BORGES - 

OAB:OAB/MT 14.639, CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 14.848, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:OAB/MT 

11.378, DOUGLAS TADEU MAGALHÃES - OAB:AOB/MT 14.827, FELIPE 

EDUARDO DE AMORIM XAVIER - OAB:OAB/MT 16.524, INALDO XAVIER 

DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 9.270, LAÍS PAULINO 

VILELA CAVALHEIRO - OAB:OAB/MT 15.368, LUCIANA JOANUCCI 

MOTTI - OAB:7.832, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 14.232, Marco Antônio Mari - OAB:MT 15.803, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Rodrigo Sampaio de Siqueira - 

OAB:9.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285230 Nr: 10240-29.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A - Basf Brasileira S/A Indústrias Químicas
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanir Maria Gnoatto Viana, José Antônio 

Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:363392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e 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$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56454 Nr: 422-73.2006.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemarino Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, Takechi Iasse - OAB:6113-B, WILLIAN JOSÉ DE 

ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279037 Nr: 6654-81.2018.811.0004

 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: Antônio Gomes da Rocha

 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: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada as partes para se manifestarem sobre laudo, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192845 Nr: 12262-02.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Cristina de Jesus Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217802 Nr: 1518-74.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leide Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braulino Moraes do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 37414 Nr: 845-38.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Lídio Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínio Centro Oeste Ltda, Rinaldo Caetano 

da Silva, Rinaldo Caetano da Silva O Iporaense ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, AUREA AMÉLIA DA SILVA - OAB:5.185, NORMA CELIA 

RAMOS MENDES - OAB:18920/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO TALVANI DE LIMA 

COUTO - OAB:7909/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275187 Nr: 4195-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PLACAS LTDA-ME, CANDIDO MARLON BARBOSA, Sheila Aparecida do 

Vale

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

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO
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Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 16779 Nr: 282-83.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Floriano Tonetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osni Paulo Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178078 Nr: 12371-50.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felisberto Pereira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Moreira & Cia Ltda, João Carlos 

Moreira, Ivanete Alves dos Santos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275364 Nr: 4326-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaciene Lima dos Santos, Orlando Glazito dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265156 Nr: 16280-61.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderaldo Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG-78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende - OAB:84.400-MG

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 90591 Nr: 4451-64.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Constantini Rodrigues Cobranças - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Humberto Nogueira Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Rodrigues da Silva - 

OAB:186287/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Marcus Vinicius Dourado de Araújo - OAB:MT 

12.653, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173410 Nr: 6596-54.2013.811.0004

 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: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, Cinara Campos Carneiro - OAB:MT 8.521, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175584 Nr: 9310-84.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Sena Corado Otiai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:MT 17.795-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 
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OAB:MT 9.030

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241256 Nr: 126-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Duarte Melo, Yolanda Tossi Duarte, 

Antonio Carlos de Brito, Julio Cesar Sousa da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 102801 Nr: 7805-63.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, André Ricardo Lemes da Silva - OAB:156817/SP, 

Antônio Carlos Guidoni Filho - OAB:OAB/SP 146.977, Barbara 

Bertazo - OAB:OAB/SP 310.995, Camila Sverzuti Fidêncio - 

OAB:OAB/SP 147.000, Edyen Valente Calepis - OAB:8767/MS, 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062, Raimar Abílio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248870 Nr: 5465-05.2017.811.0004

 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: Rivaldo Coelho de Carvalho, Darlete de Araujo Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade de Montagens e Enhenharia Ltda - 

SME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCO ZANNINI - 

OAB:25294

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275393 Nr: 4354-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiani França Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228977 Nr: 8394-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANDRO E DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Kayo Ronnaro 

Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Patrícia Kretschmer dos Santos - 

OAB:18.417/E, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$36,00(trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200 Nr: 13-25.1991.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curinga dos Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Naves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA LUCIA ARAUJO 

LEANDRO - OAB:OAB/GO 14.688, Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840, WANISSE ARAUJO DE SANTANA LEANDRO - 

OAB:20868/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171914 Nr: 4730-11.2013.811.0004

 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: Selma Maria de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224349 Nr: 5530-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serv Obras Construtora e Locadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229055 Nr: 8457-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Barros Prado & Cia Ltda Me, Alair Francisca 

da Silva, Rogério Barros Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243133 Nr: 1472-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. da Silva - Me, Sebastião Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor deR$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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56453 Nr: 421-88.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemarino Bavaresco, ISAC MARINO 

BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14690/O, Romeu Aquino Nunes - OAB:, WILLIAM JOSÉ DE 

ARAÚJO - OAB:3.928-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270688 Nr: 1458-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos, Roberto Paulino de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275393 Nr: 4354-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiani França Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 
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OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176940 Nr: 11053-32.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Nagano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA FREITAS BORGES - 

OAB:OAB/MT 14.639, CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 14.848, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:OAB/MT 

11.378, DOUGLAS TADEU MAGALHÃES - OAB:AOB/MT 14.827, FELIPE 

EDUARDO DE AMORIM XAVIER - OAB:OAB/MT 16.524, FERNANDA 

GUSMÃO PINHEIRO - OAB:OAB/MT 17.251, INALDO XAVIER DE 

SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 9.270, IRLANE CAROLINA 

BARROS - OAB:OAB/MT 17.635, LAÍS PAULINO VILELA CAVALHEIRO 

- OAB:OAB/MT 15.368, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7.832, 

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 14.232, Marco 

Antônio Mari - OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:OAB/MT 17.092, Rodrigo 

Sampaio de Siqueira - OAB:9.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93596 Nr: 7370-26.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda, Irineu Pirani, 

Maria Helena Branquinho Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56327 Nr: 398-45.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCS FOSFATOS DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, Tadeu Baisi Cortez, José Abud, José Antonio Galdeano Abud, Leda 

Guimarães de Araújo Cortez, Dulcelina Jacomini Abud, Geni Galdeano Vaz 

Abud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE SIQUEIRA LIMA - 

OAB:56710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275375 Nr: 4337-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Francisco de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273902 Nr: 3488-41.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Postalis - Instituto de Seguridade Social dos correis e 

Telégrafos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE - Paiva Agricultura S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 219.663, Renata Mollo dos Santos - OAB:SP 179.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238302 Nr: 15013-88.2016.811.0004

 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: Manoel Messias de Araújo Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

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

Lima - OAB:3127-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205359 Nr: 6799-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. Neris Santana - Me, Ilson Neris Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$36,00(trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 13462 Nr: 37-72.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Martins de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Florisvaldo Flores Lopes - 

OAB:MT 647

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$36,00(trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274265 Nr: 3660-80.2018.811.0004

 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: Germano comércio de Frutas e Verduras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Rempel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor de Oliveira Cardoso - 

OAB:41397/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a comparecer no Cartório para retirar os 

documentos originais, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 25184 Nr: 365-31.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. DE MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Matias Neto Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269367 Nr: 581-93.2018.811.0004

 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: J. Lopes de Oliveira & Oliveira Ltda, Joaquim Lopes de 

Oliveira, Genivaldo Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Alves das Neves de Oliveira, Maicon 

Auto Posto Ltda, Marcio Victor de Oliveira, Fabiana Umbelina Matos Silva, 

Maicon Neves Oliveira

 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

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263437 Nr: 15136-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer, 

IZILDA MITTERSTAINER PIFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275395 Nr: 4356-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora Vilela Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176614 Nr: 10648-93.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurivonildo Mendes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215843 Nr: 370-28.2016.811.0004

 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: Adenilson José da Silva, Aparecida Camelo Pinto da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Oliveira Campos, Dayane Furini da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Alves do Nascimento 

- OAB:14024/MT, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040, 

Jack Marcio Maria Zimmermann - OAB:Oab/MT: 19207, MADALENA 

BATISTA - OAB:20.837/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151118 Nr: 1088-98.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Takechi Iuasse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228740 Nr: 8213-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos, Roberto Paulino de 

Oliveira

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71836 Nr: 5095-75.2007.811.0004

 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: Pollyanna Lopes Cançado Cortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisabeth Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 

12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 VISTOS.

1.Tendo em vista o cancelamento da audiência anteriormente designada à 

fl. 228 (fl.234), DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 

21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2.CUMPRA-SE conforme determinado à fl. 228.

2. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual 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 (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).

3. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

4.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 75945 Nr: 8910-80.2007.811.0004

 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 General Motors S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda, 

Gilberto Barreta, Gilberto Barreta Júnior, Espólio de Maria Elena Alcântara 

Barreto, Adriana Alcantara Barreta Bortolli, Ana Cássia Milaré de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnoldo de Freitas Junior - 

OAB:161.403 SP, Cihndy Kelly Bianquini - OAB:MT 20.250-O, Ricardo 

Malachias Ciconelo - OAB:130.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cássia Milaré de 

Carvalho - OAB:SP/148420, Gilberto Barreta - OAB:SP 27.450

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.
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4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284283 Nr: 9652-22.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administrabem Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE OLIVEIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Almeida e S. Staciarini 

- OAB:23.840/GO, SIDARTA STACIARINI ROCHA - OAB:20630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260285 Nr: 13144-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roque da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:4443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175709 Nr: 9487-48.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ateni Soares Guimarães Me, Ateni Soares 

Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Saionara Mari - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, no prazo 

de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236646 Nr: 13901-84.2016.811.0004

 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: Marcio Vorico da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corinta Maria dos Arbués Nery 

- OAB:MT 21.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-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 as partes para se 

manifestar sobre laudo pericial no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267497 Nr: 17674-06.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Ferragens Luizão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terça Umbelina da Costa Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Weigert Duarte - 

OAB:14.420/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241466 Nr: 281-68.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaías José de Souza

 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 as partes para se 

manifestar sobre laudo pericial em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248510 Nr: 5225-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCQ Correa e Cia Ltda, Fabiana Carvalho Queiroz 

Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Maria Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273551 Nr: 3290-04.2018.811.0004

 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: Geandro Brito Luz dos Santos, Junior Brito Luz dos 

Santos, Gilselma Brito Luz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Raye de Aguiar, Divino Balduino 

dos Santos, Hospital Cristo Redentor Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:20.607, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241809 Nr: 670-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Alves Bortolaia , Antônio 

Carlos Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$36,00( trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 7591 Nr: 3301-68.1997.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MARINGÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - 

OAB:36179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Henrique Cucci Vacaro - 

OAB:MT4.118-B, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:3.568

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando as informações 

juntadas às fls. 93/94, impulsiono o feito para que sejam intimadas as 

partes a se manifestarem em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41177 Nr: 647-64.2004.811.0004

 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: R.C. MOTTA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bernardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237962 Nr: 14780-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Bortolaia Ltda, Antônio Carlos 

Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176573 Nr: 10588-23.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Rêgo Guimarães, Marcio José Rosa de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170694 Nr: 3131-37.2013.811.0004

 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: Filomena de Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Nunes de Sousa Filho, Jair Nunes de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, JODACY GASPAR DANTAS - OAB:10993/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273627 Nr: 3342-97.2018.811.0004

 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: Andreia Borges Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia Pereira Gomes - 

OAB:22226 OAB/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151118 Nr: 1088-98.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Takechi Iuasse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230395 Nr: 9321-11.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Antonio de Assis Costa 

Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, no prazo 

de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241390 Nr: 223-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258052 Nr: 11503-33.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvis Abreu Almeida

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 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 as partes para se 

manifestar sobre laudo pericial no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255772 Nr: 10089-97.2017.811.0004

 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: Ana Paula Bento da Silva, Maria das Dores Souza 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Barros Matos, G. L. Barbosa - 

ME, Jesuito Fernandes dos Santos Silva, Banco Bradesco Financiamento 

s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Gilmar Moura de Souza - OAB:MT 19048, João 

Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180922 Nr: 2827-04.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welik Maria Augusta Parreira Fleming

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hyundai Motor Brasil, Hyundai Caoa do Brasil 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: July Valesca Campos Silva 

Garcia - OAB:MT 18.467, Welik Maria Augusta Parreira Fleming - 

OAB:14199-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133 OAB-MT, Diego Sabatello Cozze - OAB:SP 252.802, 

Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:MT 7.627-A, 

MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/O, Tatyana 

Botelho André - OAB:SP/170.219

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217846 Nr: 1536-95.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sorocred Crédito Financamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteni Goularte de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Inácio Portinho da Silva - 

OAB:150.793-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, no prazo 

de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277111 Nr: 5481-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOX UNIMAX CORRETORA DE SEGUROS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, Rodolfo Cesar Rodrigues Tosta, Ana Ruth 

Nobre Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 624 Nr: 1233-82.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Oswaldo Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE CAPARROZ 

GOMES - OAB:218.270/SP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimado o exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272813 Nr: 2852-75.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jânio da Silva Borges

 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: 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 as partes para se 

manifestar sobre laudo pericial no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275370 Nr: 4332-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luma Beatriz Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199401 Nr: 4031-49.2015.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Madre Marta Cerutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, João Batista Ferreira - OAB:10962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Carolina Pereira Tome Wichoski - 

OAB:18.603-B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:OAB/MT 

16988, juliana garcia rigolin - OAB:18067 OAB/MT, Louise Rainer 

Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267740 Nr: 17838-68.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neire Ribeiro Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Combrasil - Cia Brasil Central Comércio e 

Industria

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAYO RONNARO SILVA DIAS - 

OAB:22.433

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95610 Nr: 518-49.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondon Lucas Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcinéia de Godoi Pinto - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268648 Nr: 49-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 579 Nr: 265-86.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEC - Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do 

Araguaia - UNIVAR, Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler, Espólio de 

Oswaldo Soler

 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: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161778 Nr: 2738-49.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Saldanha Farias & Cia Ltda - Me, Vilson 

Saldanha Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 178, conforme requerido.

2. SUSPENDO o feito pelo prazo de 01 (um) ano.

3. Decorrido o prazo, ARQUIVE-SE, provisoriamente, os autos nos termos 

do art. 921, §2º, CPC/2015.

4. AGUARDE-SE o decurso do prazo para a prescrição intercorrente.

 5. Caso decorra o prazo, sem manifestação da Exequente, INTIMEM-SE as 

partes para que se pronunciem no prazo de 15 (quinze) dias (art. 921, 

§5º, CPC/2015).

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262926 Nr: 14829-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilson Nascimento de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para apresentar planilha atualizada do valor do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172826 Nr: 5955-66.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMISSÃO DE FINANCIAMENTO DA PRODUÇÃO - 

CONAB, Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Gonçalves de Moura

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMÃO VITERBO LEITE - 

OAB:237700

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda do executado, com o fito de 

se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267472 Nr: 17661-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Vieira Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a possibilidade de acordo entre as partes, DEFIRO o 

pedido de fl. 39.

2. Dessa forma, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 90 

(noventa) dias.

3. Decorrido prazo da suspensão, INTIME-SE a parte exequente para que 

dê prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178819 Nr: 821-24.2014.811.0004

 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: Cleidiane Nunes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Pereira de Freitas, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273378 Nr: 3198-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - Unibanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVADETE RODRIGUES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278684 Nr: 6437-38.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO FORTALEZA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203134 Nr: 5574-87.2015.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olindo Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco, Milton Carlos Batista Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora conforme decisão de fls. 103 para informar no 

prazo de 15 (quinze) dias, o número correto do CPF do requerido, a fim de 

viabilizar a consulta via Infojud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82784 Nr: 6044-65.2008.811.0004

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ida Raimunda Araújo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 77527 Nr: 1013-64.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronny César Camilo Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inah Naya Ribeiro Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronny César Camilo Mota - 

OAB:17736/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182160 Nr: 4143-52.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa, Flávio Neves Costa, Raphael 

Neves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarso Rodrigues Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:128938/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237590 Nr: 14532-28.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Luiza de Carvalho, Geraldo Bento de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Lino de Oliveira, Lindamar Machado 

Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Correa Martinelli - 

OAB:MT 15.036, Ubiratan Barroso de Castro Junior - OAB:MT 

20394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 
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prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178982 Nr: 1015-24.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celcita Batista Gregório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:MT 6.294-B, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283312 Nr: 9092-80.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel da Cruz Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Vitor Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254118 Nr: 9036-81.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neilton Jhonatan Lopes Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliança Online Telecomunicações Ltda, Aliança 

Comércio e Promoção de Vendas Ltda, Ricardo Dantas de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066, Nádia Nayara Nardes Farias - OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189945 Nr: 10254-52.2014.811.0004

 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): Julio Cesar Moreno

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

OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259427 Nr: 12488-02.2017.811.0004

 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: Natalice Bras de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Barra do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos dos Santos Silva Junior 

- OAB:21662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 Considerando os embargos declaratórios interpostos, e a possibilidade de 

efeitos infringentes, nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte contrária/embargada para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247884 Nr: 4797-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULLER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, 

Ivo Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243541 Nr: 1750-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Álvaro Luís Munaretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264768 Nr: 16022-51.2017.811.0004

 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): Jaqueline Prado Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186691 Nr: 7614-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fibra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Moreira Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242156 Nr: 822-04.2017.811.0004

 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 Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS NEVES PEREIRA REIS SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, Wilian Yamamura - OAB:OAB/MT 17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264744 Nr: 16012-07.2017.811.0004

 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 Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONIDES DA SILVA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219688 Nr: 2614-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Moeller - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283918 Nr: 9412-33.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iluma Muller Lobão da Silveira - 

OAB:321925-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246596 Nr: 3930-41.2017.811.0004

 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: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERSON RODRIGUES FIGUEREDO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280653 Nr: 7562-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro de Jesus Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$36,00( trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204245 Nr: 6216-60.2015.811.0004

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Zeizer Schafer

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275697 Nr: 4544-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Nápolis Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor deR$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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262795 Nr: 14733-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Pereira da Fonseca

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261869 Nr: 14167-37.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anisio Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte requerida para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259387 Nr: 12459-49.2017.811.0004

 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): Polo Construtora e Empreendimentos Ltda, 

Paulo Tarso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a manifestação de fls. 93/94, HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes para que surta os efeitos legais e SUSPENDO a 

execução até o término do prazo estipulado, nos termos do art. 922, 

CPC/2015.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214173 Nr: 11952-59.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191060 Nr: 11070-34.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Alves Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Vanisse Monteiro Campos - OAB:21827

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203204 Nr: 5616-39.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Silva Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175085 Nr: 8685-50.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos, Ligia 

Resplandes Azevedo dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente Hotel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA RESPLANDES AZEVEDO 

DOS REIS - OAB:137.838-A, Luiz Antônio Pereira - OAB:GO 13.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA RESPLANDES AZEVEDO 

DOS REIS - OAB:137.838-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175085 Nr: 8685-50.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos, Ligia 

Resplandes Azevedo dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente Hotel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA RESPLANDES AZEVEDO 

DOS REIS - OAB:137.838-A, Luiz Antônio Pereira - OAB:GO 13.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA RESPLANDES AZEVEDO 

DOS REIS - OAB:137.838-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254115 Nr: 9034-14.2017.811.0004

 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): N. V. Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185401 Nr: 7122-84.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferreira da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 25501 Nr: 414-72.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOTINAS GB LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suair Moraes Andrade - 

OAB:7169/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, JAIME DE ASSIS BATISTA ALVES - 

OAB:12138/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO
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Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172622 Nr: 5668-06.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Furtado de Queiroz, Gerson Furtado de 

Queiroz, Julia Martins de Queiroz

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

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 59499 Nr: 2769-79.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Lima Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Jesus Zaniboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:19263/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78334 Nr: 1823-39.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco - Agência 

3292-1, J. Bueno e Mandaliti Sociedade de Advogados - JBM Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enéias Delatore da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:13604-A/MT, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:Oab/ SP 126.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269087 Nr: 370-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário de Sousa Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, MARINA BELANDI SCHEFFER - OAB:3232 

AC, Roberto Duarte Junior - OAB:2485/AC

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275249 Nr: 4242-80.2018.811.0004

 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: JGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Leandro Moraes de 

Souza - OAB:48045/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27957 Nr: 303-54.2002.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leal & Silva Representações Ltda, Francisco 

Antônio Capitão Leal e Silva, Luiz Carlos Dadalto, Carmem Beatriz Capitão 

Leal & Silva Dadalto, Vianei Bove Capitão Leal e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos de Barcelos - 

OAB:MT 7.597-B, Firmino Gomes Barcelos - OAB:MT4.770-B, 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

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271197 Nr: 1728-57.2018.811.0004

 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
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 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as partes para especificarem, justificadamente, as provas 

que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270341 Nr: 1249-64.2018.811.0004

 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: Otilia Simões Consalter, Maria Aparecida Consalter Dias, 

Mario Sergio Consalter, Ademir Consalte, Divaldo Consalter, Marcio 

Consalter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Sampaio Novais, Emiliano Abraão 

Sampaio Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolpho Consalter Dias - 

OAB:86907/PR, RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO - 

OAB:24.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5.No que tange ao pedido de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca para que traga aos autos certidão da Matrícula nº. 5.569, 

para averiguação dos eventuais registros de compra e venda do imóvel, é 

certo que cabe aos Demandantes a apresentação de documentos hábeis 

à comprovação dos fatos alegados, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido 

formulado.6.Outrossim, uma vez concedida aos Autores a Gratuidade da 

Justiça, nos termos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº. 

1009462-54.2018.8.11.0000, cuja cópia segue anexa, CITEM-SE os 

Requeridos, no endereço declinado na inicial, e INTIMEM-SE-OS para 

audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 04 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 12h45min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).7.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre 

as partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.8.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/2015.9.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171031 Nr: 3600-83.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elivânia Antônia da Paixão, Edivânia Antônia da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Batista Cruvinel, Izolina 

Marques da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 

13.613, Arlete Alves do Nascimento - OAB:14024/MT, Cintia dos 

Arbues Nery da Silva - OAB:MT 9.923-B, Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040, Leonardo André da Mata - OAB:MT 

9.126, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Vinicios Matos Pereira - 

OAB:13168/MT, VINICIUS MATOS PEREIRA - OAB:MT 13.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fundamento no art. 344 do CPC/2015, DECRETO a revelia dos 

requeridos, já que embora citada não apresentou contestação, conforme 

certidão de fl. 68.

2. Considerando que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

3. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, 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.: 279587 Nr: 6976-04.2018.811.0004

 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: Servilho Antonio de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Lemanski Martini 

Fernandes - OAB:25.374 OAB/MT, Olimpio Ferreira da Silva Neto - 

OAB:25338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 23 DE 

OUTUBRO DE 2018, às14h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO o pedido de pagamento de custas ao final do processo, 

conforme requerido às fls. 77/78.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264948 Nr: 16142-94.2017.811.0004

 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: Júlio César de Souza Wahlbrink

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvany Ferreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE, pessoalmente, a parte Autora, para que promova o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, §1º, CPC/2015.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188175 Nr: 8815-06.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Gehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soubhia e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Thiago Queiroz da Silva - OAB:16587/E

 VISTOS.

1. Diante da certidão de fls. 120, APLICO multa de 10% sobre o valor do 

débito, nos termos do art. 523, § 1º, CPC/2015.

2. INTIME-SE a parte Exequente para que promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209194 Nr: 9015-76.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madalena Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. DEFIRO o pedido de fls.97, devendo ser procedida as anotações do 

referido patrono junto ao Sistema Apolo, para fins de publicações e 

intimações.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285991 Nr: 10636-06.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faruk Hamida Ferreira de Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 16 DE 

OUTUBRO DE 2018, às 14h00min, 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 o adimplemento (art. 335, I c/c art. 701, ambos do 

CPC/2015) ou oposição de Embargos (art. 702, CPC/2015).

4. No mandado deverá constar que, em sendo cumprido, o devedor ficará 

isento de custas e honorários advocatícios (art. 701, § 1º, CPC/2015). 

Conste, ainda, que não sendo pago o débito e se não forem oferecidos 

embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, §2º, CPC/2015

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258051 Nr: 11502-48.2017.811.0004

 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: José Correia Neto

 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. ABRA-SE prazo para apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, 

conforme o disposto no art. 335, CPC/2015.

2. Após, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem acerca da perícia 

de fls.115, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação e/ou julgamento do 

feito no estado em que se encontra.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172341 Nr: 5262-82.2013.811.0004

 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: Zaqueu Transportes Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato de Almeida ME, Renato de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maira Lice Sampaio Santana 

- OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 Vistos.

1. Certifique-se a Secretaria acerca do decurso do prazo de fls.206, para 

o requerido.

2. Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de 

aplicação de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, 

também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

4. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

5. 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.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5812 Nr: 50-13.1995.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Oswaldo Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos.

1. Diante das informações constantes na petição de fl.233, DETERMINO 

que INTIME-SE o exequente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que 

esclareça à este Juízo acerca da ocorrência do falecimento do executado, 

Sr. Osvaldo Soler, bem como que proceda com a substituição processual 

do polo passivo da ação, na forma do art.110, do CPC, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por incapacidade processual, nos termos 

do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180453 Nr: 2390-60.2014.811.0004

 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: Izalfira Francisca Guimarães Melo, Vilma Pires de Melo, 

Juaci Roberto Rezende Coelho, Joana Dark Guimarães, Maria Conceição 

Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS MERCÊS CASAL DE REY, 

ESPÓLIO DE JOSÉ CASAL DE REY JUNIOR, Carlos Gonçalves de Almeida, 

Laurizeth Bernardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que cabe à parte Autora promover a citação do 

Requerido (art. 240, §2º, CPC/2015), INDEFIRO o pedido de fls. 165/168.

2. INTIME-SE a parte Autora para que promova a citação da parte 

Requerida e/ou a regularização do pólo passivo da demanda, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de impossibilidade de prosseguimento do feito.

3. Expeça-se o necessário.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234330 Nr: 12261-46.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Herculano das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cortes Imobiliária e Administradora Ltda, Luiz 

Matos, Norismar Gomes de Oliveira, Leniva Maria dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido formulado pela parte autora à fl.103 e, via de 

consequência, DETERMINO que seja expedido mandado de citação da 

parte requerida no endereço indicado, qual seja, Avenida Ministro João 

Alberto, nº56, Bairro Centro, nesta cidade.

2. Caso reste infrutífera a tentativa de citação da parte requerida no 

endereço acima apontado, DEFIRO desde já o pedido de fl.111, no que 

concerne a CITAÇÃO VIA EDITAL, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com 

fundamento no art.256, §3º, do CPC.

3. Após, verificando-se que o requerido não compareceu nos autos, pelo 

prazo legal, NOMEIO desde já, como curador especial, a Defensoria 

Pública Estadual, a fim de assegurar-lhe a defesa, consoante disposto no 

art. 72, II, do CPC/2015.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181468 Nr: 3316-41.2014.811.0004

 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: Fundo Patrimonial Lavra Sociedade Simples Ltda, Otto 

Steiner Junior, Antonio Eduardo Livramento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joisi Teresinha Paulo dos 

Santos - OAB:12093/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184

 VISTOS.

1. Diante do acórdão de fls. 228/232 que cassou a sentença de extinção 

do feito, INTIME-SE a parte Autora para que promova o andamento do 

processo, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244977 Nr: 2754-27.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Penido Baldoino de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 

OAB:43919, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariane Santos - OAB:5551

 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 do executado, 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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174375 Nr: 7749-25.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Pereira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kainagua Transportes, Valdeneide Resende de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arísio Monteiro de 

Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164743 Nr: 6582-07.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paolo Cesar da Silva

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

OAB:22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de retro.

2. PROCEDA-SE a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda das partes executadas, 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. DEFIRO o pedido de fls.106, devendo ser procedida as anotações do 

referido patrono junto ao Sistema Apolo, para fins de publicações e 

intimações.

6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275980 Nr: 4722-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Fernandes Rabelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroleste Comercial Agropecuária do Leste 

Ltda, Cícero Morbeck da Silva Junior, Carlos Alberto Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

III, b, CPC/2015.

2. Sem custas, conforme art.90, §3º, CPC/2015. Sem horários, haja vista a 
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inexistência de pretensão resistida. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

3.Expeça-se o necessário.

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

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254440 Nr: 9236-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Rodrigues de Almeida, Suene Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Inês Gomes da Silva, José Maximo 

Chaves, Januária Maria Leite, Terceiros Interessados, MASOLENE CRUZ 

MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - 

OAB:19.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA INÊS GOMES DA SILVA, Cpf: 

01350226149, Rg: 248.592-2ªvia, viuvo(a), atualmente em local incerto e 

não sabido JOSÉ MAXIMO CHAVES, brasileiro(a), casado(a), aposentado, 

atualmente em local incerto e não sabido MASOLENE CRUZ MOURÃO, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido JANUÁRIA MARIA 

LEITE, Cpf: 42933226120, Rg: 1.214.600-2ªvia, Filiação: Leondina Maria de 

Jesus e Antônio Caetano Borges, data de nascimento: 24/07/1945, 

brasileiro(a), natural de Iporá-GO, viuvo(a), do lar, Telefone 66 9631-2268. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Autor alega que tem a posse mansa e pacífica do 

imóvel situado na quadra 194, lote 05, com área de 412,50 m², com frente 

para a Rua São Joaquim, Bairro Jardim Nova Barra, cidade de Barra do 

Garças-MT desde o ano de 1986. Sustenta que adquiriu a posse da Sra. 

MARIA APARECIDA, tornando-a sua moradia e de sua família. O Autor 

informa que paga as contas de água, luz e IPTU do imóvel. Diante da 

existência de requisitos, requer seja declarado o seu domínio sobre o 

imóvel.

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos.Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

movida por JAIR RODRIGUES DE ALMEIDA E SUENE SOUZA DE OLIVEIRA 

em desfavor de MARIA INÊS GOMES DA SILVA E JOSÉ MÁXIMO CHAVES, 

todos qualificados nos autos.Embora a lei processualista tenha unificado 

os ritos para o processamento das ações de conhecimento em que, após 

a análise dos requisitos e pressuposto das condições da ação, deverá 

ser designada audiência de conciliação, no caso em tela, verifico que este 

ato não tenha efetividade, em razão das providências a serem adotadas, 

tais como: citação dos requeridos, confinantes e eventuais interessados, 

via edital, etc., tornando-se prejudicado o contido do artigo 334, Código de 

Processo Civil.Isto posto, nos termos do art. § 4o, II do mesmo artigo 

determino sejam tomadas as providências abaixo: a) Citem-se todos os 

requeridos com endereço conhecido, via mandado judicial, para que tome 

conhecimento da presente ação, e querendo, apresente defesa no prazo 

de 15 dias, sob pena de incorrer em revelia. c) Citem-se, pessoalmente, os 

confinantes, na forma do § 3º do art. 246, do Código de Processo Civil. d) 

Citem-se, VIA EDITAL, com o prazo de 20 (vinte) dias, o requerido com 

endereço desconhecidos, bem como os terceiros eventual interessados, 

na forma do artigo 257 e 259, I, ambos do Código de Processo Civil, para 

que, apresentem defesa no prazo de 15 dias, sob pena de incorrer em 

revelia. e) Quedando-se inertes, remeta-se o feito à Defensoria Pública 

Estadual, na qualidade de curadora, nos termos do art. 72, do mesmo 

estatuto processual.d) Por fim, Intimem-se as Fazendas Públicas, nas três 

esferas, para que, querendo, se manifestem sobre os pedidos contidos na 

exordial, no prazo de 15 dias. Expeça-se o necessário.As 

providências.Cumpra-se.

Observações: IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel urbano, situado na quadra 

194, lote 05, com área de 412,50 m², com frente para a Rua São Joaquim, 

Bairro Jardim Nova Barra, cidade de Barra do Garças-MT

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 13 de setembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 36144 Nr: 1129-46.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliziomar Jesus Plácido

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-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.: 209521 Nr: 9244-36.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Alves de Souza, Teresa da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Moraes Neto, Juarez Sebastião de 

Almeida, Valtuira Angélica Barbosa, Leila Roseli Schirmbeck de Moraes, 

Paulo Sillas Lacerda, José Barbosa, Wilsa Sousa Itacarambi Lacerda, 

Maria das Dores dos Santos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - 

OAB:19.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 VISTOS.

1. PROCEDA-SE à consulta via Sistemas INFOJUD e BACENJUD visando 

localizar os novos endereços do requerido ANTONIO MORAIS NETO.

2. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227770 Nr: 7563-94.2016.811.0004

 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: Deunice Campos Fraga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Gonçalves Lino de 

Oliveira - OAB:20511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

dispõe o art. 257 do CPC/2015.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado do requerido 

Euripedes Luiz Esteves (CPF: 202.003.951-00)

 3. Após, INTIME-SE a parte autora 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.: 6106 Nr: 1640-88.1996.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL TINTAS LTDA, Flávio Antonio Pirani, 

Fernando da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 230469 Nr: 9366-15.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Rodrigues Matos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 64 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias se 

manifeste acerca de referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 260580 Nr: 13336-86.2017.811.0004

 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: BR QUALY ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Martins de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fls. 94/97, 

apresentado pelo requerido são tempestivos, motivo pelo qual impulsiono 

os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo 

de 5 dias, querendo, apresente contrarrazões aos embargos interpostos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 243315 Nr: 1605-93.2017.811.0004

 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: Ralph Reis de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Construtora e Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que o perito nomeado nos autos 

apresentou sua proposta de honorários no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), conforme fls. 145/146 e, em cumprimento a decisão de fls. 143/144, 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerido, via DJE, para que 

no prazo de 5 dias, deposite o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), referente a 50% dos honorários, devendo ser depositado referido 

valor junto a conta única/depósito judiciais do TJ/MT, comprovando nos 

autos referido pagamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 261360 Nr: 13839-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSÉ VIEIRA PINTO - ME, Pedro José 

Vieira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de fl. 

59/60, na qual procedeu a citação do executado e também solicitou a 

complementação das diligências efetuadas, no valor de em R$ 

193,00(cento e noventa e três reais), impulsiono os presentes autos para 

intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, efetue referida 

complementação, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 156143 Nr: 8357-91.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNL-C-M, CNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista as consultas realizadas conforme 

fls. 93/100 e, em cumprimento a decisão de fl. 92, impulsiono os presentes 

autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, 

requeira o que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena 

de arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 255141 Nr: 9699-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: Cosme B. da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zan Soluções Empresariais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista as consultas realizadas conforme 

fls. 56/59 e, em cumprimento a decisão de fl. 55, impulsiono os presentes 

autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, 

manifeste nos autos pugnando o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 262030 Nr: 14266-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aritanan Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 31 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida certidão negativa e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 202863 Nr: 5399-93.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenimar Soares da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ferreira de Moura, Maria do Carmo 

Vargas, Elane Barbosa Rocha, Pedro Pereira da Cruz, Venite Maria Facco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 83 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste neste 

processo e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 268572 Nr: 11-10.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. M. de Oliveira Rezende - ME, Cleri 

Aparecida Mendes de Oliveira Rezende, Elias Caldeira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo e os executados, devidamente 

citados através do mandado e certidão de fls. 74/75, não efetuou o 

pagamento da dívida, tampouco apresentou embargos à execução. 

Outrossim, tendo em vista a presente certidão, bem como a certidão 

negativa de penhora do Oficial de Justiça de fl. 75, impulsiono os 

presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 

dias, se manifeste acerca de referidas certidões e requeira o que de 

direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265280 Nr: 16353-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Ribeiro Coelho, IDELCIDES MOREIRA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Rodrigues 

dos Santos - OAB:MT 17.066, Roberta Lourenço Silva - OAB:MT 

20.409, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo exequente 

às fls. 88/90, é tempestivo e o preparo foi devidmente recolhido, conforme 

fls. 91/92, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos para intimar o 

executado, via DJE, para que, querendo, no prazo de 15 dias, apresente 

contrarrazões ao recurso interposto.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 255988 Nr: 10226-79.2017.811.0004

 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: Marcia Aparecida Nogueira de Araujo Lelis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 171351 Nr: 4038-12.2013.811.0004

 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: Camila de Sousa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Fabricio Milhomens da Neiva - OAB:OAB/GO, MARIA 

EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fls. 426/429, 

apresentado pelo denunciado à lide são tempestivos, motivo pelo qual 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerente e requerido, via 

DJE, para que no prazo de 5 dias, querendo, apresentem contrarrazões 

aos embargos interpostos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57039 Nr: 871-31.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Mulinari Ltda, Espólio de Aziz Mansur 

Sobrinho, Laurecy Rezende Mansur, Renato Resende Mansur

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural 

do Médio Araguaia Ltda - Sicrédi, ICATU HARTFORD SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Lais Bento de Resende - OAB:MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 871-31.2006.811.0004, Protocolo 

57039, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202095 Nr: 5003-19.2015.811.0004

 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: Cristiane Pereira Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin, Porto 

Seguro e Cia de Seguro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 5003-19.2015.811.0004, Protocolo 

202095, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49324 Nr: 839-60.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Azolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICO COSTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÍDIA ALVES DE SOUZA 

PERES - OAB:MT 14.932

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 839-60.2005.811.0004, Protocolo 

49324, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259563 Nr: 12572-03.2017.811.0004

 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: Valmor Siebert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

12572-03.2017.811.0004, Protocolo 259563, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253038 Nr: 8388-04.2017.811.0004

 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: Manoel David de Arruda, Juselinda Forte Ferreira David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvalima Transportes Ltda, Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARIA DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, HELOISA HELENA SAENZ SURITA - 

OAB:14658, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A, 

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:OAB/MT 7302A

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 316 à 408 fora apresentada 

tempestivamente, pela denunciada à lide, 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 das 

partes para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176359 Nr: 10322-36.2013.811.0004

 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: Sérgio Remor Stecanella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eraldo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

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

OAB:MT 5.752

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para a perícia designada para o dia 24/10/2018 às 09:30 horas, horário de 

Mato Grosso, local: Rua 02, quadra 05, casa 10, Bairro Anchieta, Barra do 

Garças-MT, conforme designação de folhas 202.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99955 Nr: 4958-88.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Jairo Assis Meira, Manoel Novaes, Nelson Almicar Turin, 

Hermedes de Paula Perez, José Mauricio de Paula Carrasco, João Franchi, 

Evandro Cardoso, José Ferreira da Silva, Gabriel Ferreira, Jordano 

Gotardi, Romão Rodrigues Filho, Alirio da Silva, Maria da Silva Basto, 

Encomat Empreiteira e Construtora Ltda, Silvio Rodrigues

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

OAB:MT 5.752, gabriel gutatti - OAB:407.934, Thais Fernandes 

Chebatt - OAB:287.704/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184

 Certifico e dou fé, tendo em vista que as cartas de citação de fls. 265, 

266, 267, 268 e 269, endereçadas a Encomat Empreiteira e Construtora 

Ltda, Nelson Almicar Turin, Hermedes de Paula Perez, José Maurício de 

Paula Carrasco e Manoel Novaes, foram devolvidas pelos Correios pelo 

motivo "mudou-se, mudou-se, ausente 3 vezes, ausente 3 vezes e 

mudou-se", respectivamente e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 

5 dias, se manifeste acerca de referidas devoluções e requeira o que de 

direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 87752 Nr: 1683-68.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Julieta Carvalho de Sousa, Eleite Carvalho de Sousa, 

Creuza Carvalho de Sousa, Doneide Carvalho de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderson Borges Moraes, IMOBILIÁRIA E. L 

ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a expedição do alvará de 

levantamento de fl. 575 e, em cumprimento a decisão de fl. 572, impulsiono 

os presentes autos par intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 

10 dias, requeira o que entender de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158505 Nr: 11170-91.2011.811.0004
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 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: Reinaldo Sousa Oliveira, Maria Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Moreira Pitaluga, Eth Cardoso de Freitas 

Pitaluga, Plinio Nogueira Pitaluga, Maria Theresinha Vaz Pitaluga, Patricia 

Vaz Pitaluga, Fabio Vaz Pitaluga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de pedido de Ação de Usucapião Extraordinário, proposta por 

Reinaldo Sousa Oliveira e Maria Rosa de Oliveira, em face de Otávio 

Moreira Pitaluga, Eth Cardoso de Freitas Pitaluga, Plinio Nogueira Pitaluga e 

Maria Therezinha Vaz Pitaluga.

 2. Constam no polo passivo as pessoas acima mencionadas, no entanto, 

conforme informações de fls. 113 e 220 houve o falecimento de Plinio 

Nogueira Pitaluga, Maria Therezinha Vaz Pitaluga e Otávio Moreira Pitaluga, 

aos quais foram substituídos processualmente pelos herdeiros Patrícia 

Vaz Pitalunga (fl. 206), Fábio Vaz Pitalunga (fl. 206) e José Mauro de 

Freitas Pitalunga (fl. 229) respectivamente.

 3. Após a substituição, constata-se que Patrícia Vaz Pitalunga foi citada à 

fl. 219 e José Mauro de Freitas Pitalunga à fl. 235. Sendo infrutífera a 

tentativa de citação de Eth Cardoso de Freitas Pitaluga e Fábio Vaz 

Pitalunga.

4. A parte requerente pugna pela realização de consulta a fim de localizar 

o endereço do requerido Fábio Vaz Pitalunga. No entanto, não consta nos 

autos, o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do mesmo, sendo 

este requisito essencial para consulta de endereço junto aos sistemas do 

Poder Judiciário.

5. Assim, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe a este Juízo os dados de Fábio Vaz Pitalunga e promova os 

atos necessários ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos.

6. PROCEDA-SE Nobre Gestora as providências necessárias, bem como 

retifique a capa dos autos e dados cadastrais no sistema Apolo do polo 

passivo da ação.

 7. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285794 Nr: 10530-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves França, Maria Ides da Silva Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sebastião Pereira da Silva, Cicero 

Domingues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido por meio da representante do espólio, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia 12 de Dezembro de 2018, às 13h00min, 

consignando as advertências legais, bem como citem-se por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos.

2. Expeça-se mandado de citação pessoal para os confinantes, na forma 

requerida na inicial (art. 246, §3º, CPC/2015).

 3. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado. Remetam-se 

cópias da inicial e documentos.

4. Notifique-se o Ministério Público.

5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 69910 Nr: 3335-91.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Alves Neto Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salomão Lino Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido retro, uma vez que compete ao exequente promover 

às diligências necessárias à habiliação dos sucessores do executado.

2. ITIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar os 

sucessores do executado para fins de habilitação, sob pena de extinção 

do feito nos moldes do art. 485, IV, do CPC/15.

 3. Decorrido o prazo, venham-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282382 Nr: 8518-57.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. G. LASMAR, GERALDA GONZALES LASMAR, 

Moisés Pereira de Brito, César Augusto Lasmar, Maria Divina Rodrigues 

Soares Brito, Talita Gonzales Lasmar

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE Sra. Gestora a tempestividade dos embargos.

 2. Sendo tempestivos, sem necessidade de conclusão dos autos, 

INTIME-SE a parte embargante para juntar a matrícula atualizada do imóvel 

dado em garantia, bem como com fundamento no §3º, do art.917, 

CPC/2015 apresentar o valor que entende correto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado de seu cálculo, já que alegou excesso de 

execução. FIXO prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de impossibilidade no 

prosseguimento do feito.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276537 Nr: 5120-05.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Luiz Esteves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ademir de Assis, João Paulo Farias de 

Assis, E. L. Esteves Imobiliária, Juliano Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o autor cumpriu com o determinado no §1º, I, do art. 

303, CPC/2015, CITE-SE a parte Requerida, no endereço declinado na 

inicial, e INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação que 

DESIGNO PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 09h30min 

(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 dos § § 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.: 283954 Nr: 9439-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daybson Azevedo Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto, Juliano Pereira 
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de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:21.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1.CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado na inicial, e 

INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO 

PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 10h (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 dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208539 Nr: 8602-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Antônio Sacioto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Coriolano Filho, Adriane 

Coriolano Soares, Giovanna Coriolano Soares Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Houseman Thomaz Aguliari - 

OAB:16.635 OAB/MT, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:MT 7.213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Vieira da Silva - 

OAB:38635/DF

 VISTOS.

1. Cuida-se de Impugnação ao pedido de justiça gratuita movida pelas 

partes acima qualificadas.

 2. Às fls. 39/40, a impugnação fora julgada procedente, determinando-se 

às impugnadas o pagamento das custas e despesas processuais.

3. Irresignadas, interpuseram as demandadas Recurso de Agravo de 

Instrumento no intuito de reformar a decisão agravada e conceder os 

benefícios da gratuidade de justiça (fls. 44/50).

4. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por 

unanimidade, proveu o recurso para manter a benesse anteriormente 

concedida aos agravantes (fls. 107/108).

5. Após, retornaram os autos conclusos.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Em cumprimento ao Acórdão proferido nos autos do Agravo interposto 

disposta às fls. 107/108, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita às 

impugnadas nos autos da ação principal em apenso de cód. 204893 (Ação 

Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário, cumulada com Ação de 

Cobrança c/c reintegração de posse c/c cautelar assecuratória).

8. CERTIFIQUE-SE a escrivania acerca do trânsito em julgado da decisão 

de fls. 107/108.

9. Cumpridas as anotações de praxe, ARQUIVEM-SE os autos.

10. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250067 Nr: 6230-73.2017.811.0004

 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: Alex Takashi Noleto Yamamoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdencia - Bradesco 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 41.Diante do exposto e de tudo que consta nos autos:i)REFUTO a 

preliminar de inépcia da inicial. ii)ACATO a preliminar de ausência do valor 

da causa a títulos de danos extrapatrimoniais. iii)AFASTO o tópico 

sustentado em sede de matéria prévia pela defesa de carência da ação - 

ausência de requerimento administrativo.iv)REJEITO a preliminar de 

prescrição.v)AFASTO as preliminares que confundem com o próprio 

mérito da causa (condição de mandatária da estipulante fundação 

habitacional do exército - limite de responsabilidade de cada 

cosseguradora – inexistência de responsabilidade solidária - impugnação 

aos documentos).vi)APLICO o Código de Defesa do Consumidor à 

discussão. 42.Não havendo vícios processuais a serem sanados, DOU O 

FEITO POR SANEADO.43.INTIME-SE a parte autora para atribuir o valor da 

causa referente ao pedido de danos morais, com fundamento no art. 292, 

V, CPC/2015. FIXO prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não 

conhecimento do pleito. 44.Após, com ou sem manifestação, INTIMEM-SE 

as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.45.Em seguida, conclusos 

para deliberação.46.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204893 Nr: 6525-81.2015.811.0004

 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: Espólio de João Coriolano Filho, Adriane Coriolano 

Soares, Giovanna Coriolano Soares Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antônio Sacioto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Tomás Castanha

Marcos Tomás Castanha - OAB:OAB/MT 4.575, ROBERTO ZAMPIERI 

- OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Houseman Thomaz Aguliari 

- OAB:16.635 OAB/MT, Marcelo Bertoldo sacioto - OAB:5.665 

OAB/MT, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O

 38. Por consequência, DECLARO prescrito o direito de pleitear a anulação 

do negócio jurídico celebrado e, via de consequência, JULGO EXTINTO a 

presente ação de conhecimento, com o julgamento do mérito, fulcro no 

artigo 177 do Código Civil de 1916.39.Custas processuais pelas autoras. 

FIXO honorários de advogado no percentual de 10% (Dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termo do art. 85, §2º, do CPC/2015.40.Assim, 

DETERMINO o arquivamento dos autos com as baixas de estilo. 

41.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267781 Nr: 17862-96.2017.811.0004

 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: Gleisom Pereira de Oliveira, Breones Alves de Oliveira, 

Elker Jessika Rosa Porfirio, Francisco Alves de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Dantas de Araujo e Cia Ltda, Fran Karlos de 

Oliveira, Maria Luzimar de Oliveira, Krislian Layson de Oliveira, Tiago Alves 

de Oliveira, Joseilton Dantas de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON NUNES RODRIGUES - 

OAB:42432/DF, Agenor Rodrigues de Oliveira Neto - OAB:14184, 

João Batista Cardoso Rodrigues - OAB:56358/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O pedido de fl. 161/162 se amolda no teor do art. 59, CPC/2015, pois a 

prevenção de dá com o registro ou distribuição da petição inicial.

 2. No caso concreto, este processo foi distribuído no dia 03/09/2018, 

enquanto os autos Cód.: 267782 (4ª Vara Cível) fora distribuído 

anteriormente (em 13/12/2017).

 3. Além do mais, também de encaixa na situação posta à análise a dicção 

do art. 55, CPC/2015, já que reputam-se conexas as ações quando lhes 

for comum o pedido ou a causa de pedir.

 4. Este requisito está presente, em decorrência de que esta ação é 

promovida em face dos demais herdeiros de Francisco José de Oliveira e 

aquela outra ação contra a viúva, no entanto, possuindo como base em 

ambos os autos o direito dos autores a partilha dos bens deixados pelo de 

cujus.

 5. Porém, em que pese a explanação acima, considerando o acórdão 

proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), bem como a RESOLUÇÃO 

TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências das varas cíveis de Barra 

do Garças, em consulta ao sistema informatizado Apolo, aquele feito 

aparentemente não continuará sua tramitação junto à 4ª Vara Cível desta 

Comarca, pelo fato da inexistência da Fazenda Pública em um dos polos 

da ação.

 6. Dito isso, AGUARDE-SE os autos em cartório até que seja estabelecido 
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o juízo competente do processo Cód.: 267782.

 7. INTIME-SE parte autora sobre essa decisão.

 8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233336 Nr: 11504-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSANY CABRAL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 174.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282750 Nr: 8735-03.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata de Ação de Busca e Apreensão movida pelas partes já 

qualificadas nos autos.

 2. A parte autora informou nos autos que o bem se encontra em 

Torixoréu, informando novo endereço para o cumprimento do mandado.

3. Assim, em conformidade com o art. 3° § 12, do decreto lei 911/69, com 

as alterações da lei 13.043/2014, DEFIRO o pedido de fl. 03.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 13014 Nr: 1800-45.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, Romeu Aquino Nunes - OAB:

 7.Às fls. 785/788 o Tribunal negou o prosseguimento dos demais Agravos 

interpostos, visto que foram interpostos pela mesma pessoa e sob os 

mesmos fundamentos. Em decisão de fls. 787 foi deferido o pedido de 

suspensão dos efeitos da decisão agravada. 8.Às fls. 800/808 foi 

acostado aos autos o acórdão do Agravo de Instrumento nº 

1010286-47.2017.8.11.0000 com a seguinte redação:RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 

VERBA HONORÁRIA A SER SUPORTADA PELA PARTE CONTRÁRIA- 

ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO PROVIDO. Na determinação para que 

os honorários sejam suportados pelas partes, cada parte fica responsável 

pelo pagamento dos honorários do advogado da parte contrária – 

pagamento cruzado –, de modo que é incabível ao agravado pretender 

cobrar os honorários advocatícios do Banco, em favor de quem atuou na 

causa originária.(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 

04/07/2018)9.INTIMEM-SE as partes a fim de que paguem os honorários 

advocatícios nos termos do acórdão de fls. 807.10.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286124 Nr: 10715-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme instrumento de protesto, 

respectivamente acostado às fls. 15, caracterizando, portanto, inércia do 

requerido, traduzindo-se em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora e do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 15) o Requerido continuou 

inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo VOLKSWAGEN FOZ 

1.6 MI T.FLEX 5P, cor PRATA, ano/modelo 2012/2013, chassi: 

9BWAB05Z1D4111764, PLACA NJE-6551, RENAVAM, 496271156 

conforme descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27916 Nr: 305-24.2002.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. P. VIOLA & VIOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO VIANA DARY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 VISTOS.

1. Por razões de foro íntimo, DOU-ME por suspeito, nos termos do art. 145, 

§1º, do CPC.

2. O processo deve ser dirigido pelo substituto legal.

3. Expeça-se o necessário.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272203 Nr: 2427-48.2018.811.0004

 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: Lenise Cristina Vilela Vilanova, Natanael Vilanova

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hennynk Fernando Prates - 

OAB:20.967/0 MT

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de cobrança com pedido de tutela de urgência 
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interposta por LENISE CRISTINA VILELA VILAN OVA e NATANAEL 

VILANOVA, em face de PAULO JOSÉ DE SOUZA. O pleito de urgência diz 

respeito à antecipação de produção de prova pericial.

2. Deferida a tutela de urgência, nomeou-se o perito e este designou data 

para perícia, bem como apresentou sua proposta de honorários, 

devidamente paga pelo requerente (fl. 117). Devidamente intimadas as 

partes acerca da perícia, o requerido informa à fl. 195 que na data 

marcada o perito não compareceu.

 3. Às fls. 123/165 o requerido apresentou contestação e propôs 

reconvenção. Em petição de fl. 195, o réu pleiteou a designação de nova 

data para perícia.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Compulsando os autos, aparentemente se fez ausente o perito, 

conforme informa o requerido (fl. 195), uma vez que a perícia foi por ele 

designada para o dia 14 de maio de 2018 (fl. 118) e, até o presente 

momento, não consta nos autos nenhum laudo pericial.

 6. Ante o exposto, DEFIRO o pedido do requerido de fl. 195. INTIME-SE o 

perito nomeado para, em 05 (cinco) dias, designar nova data para perícia. 

Após, INTIME-SE, com urgência, as partes e os assistente técnicos 

indicados acerca da perícia.

7. Quanto à reconvenção, INTIME-SE o réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, instrua o feito com cópia da declaração de imposto de renda 

para comprovação da necessidade do benefício da gratuidade da justiça, 

sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC/2015.

8. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

9. INTIME-SE o requerente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre as preliminares arguidas na contestação.

10. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285403 Nr: 10330-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JOAQUIM SANTOS VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme instrumento de protesto, 

respectivamente acostado às fls. 15-verso, caracterizando, portanto, 

inércia do requerido, traduzindo-se em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora e do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 15-verso) o Requerido 

continuou inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo TOYOTA COROLLA 

XEUI 2.0 16V AUT BICOMBUSTIVEL, cor BRANCA, ano/modelo 2015/2016, 

chassi: 9BRBDWHE0G0284166, PLACA PQT-5804, RENAVAM, 

1062761674 conforme descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209390 Nr: 9133-52.2015.811.0004

 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: José Roberto Bispo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crefisa S/A Crédito, Financiamento & 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8.689

 Vistos.

1. RECEBO os embargos de declaração de fls. 129/130v, uma vez que 

tempestivos.

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.: 257056 Nr: 10894-50.2017.811.0004

 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: Arcalino Quirino dos Santos

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de fls. 75, tendo em vista que realizará o Mutirão de 

Conciliação das Ações de Cobrança Securitária – DPVAT nesta Comarca 

no dia 10/12/2018.

2. Assim, INTIMEM-SE as partes para comparecerem em audiência de 

conciliação DESIGNADA PARA O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 

07h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 17232 Nr: 12-59.1999.811.0004

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Oswaldo Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA pela parte já qualificada.

 Extrai-se do feito que, ante a inercia do exequente, o feito foi remetido ao 

arquivo em 2004. Lá permaneceu até 2007, quando houve 

desarquivamento e intimação da parte, que, de igual modo permaneceu 

silente, tendo sido o feito intimado novamente

ao arquivo provisório e lá permaneceu até este momento.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 10 

anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela parte interessada, 

razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é medida 

que se impõe.

 Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 
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processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015, procedendo-se a baixa de eventual penhora efetivada 

nestes autos.

Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 22126 Nr: 54-40.2001.811.0004

 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: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 1. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO movido entre partes já 

qualificadas.

2. O feito foi sentenciado em 06.03.2001, tendo sido condenado o 

Embargante ao pagamento das custas finais. O Embargante foi intimado, 

fls. 321, porém, permaneceu inerte, sendo os autos remetido ao arquivo 

provisório na data de 25.10.2007.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme acima anotado, o feito encontra-se arquivado provisoriamente 

há mais 10 anos, de forma que, eventual custas remanescentes a 

cobrança destas está prescritas, uma vez que decorrera lapso temporal 

muito superior ao quinquênio legal.

5. Frente ao exposto, declaro prescrita a cobrança das custas 

processuais finais remanescentes.

 6. Assim, determino o arquivamento dos autos com as baixas de estilo.

 7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285721 Nr: 10494-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro José Vieira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme aviso de recebimento, 

respectivamente acostado às fls. 24, caracterizando, portanto, inércia do 

requerido, traduzindo-se em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora e do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 24) o Requerido continuou 

inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo TOYOTA HILUX SW4, 

cor PRETA, ano/modelo 2014/2014, chassi: 8AJYY59GXE6519729, 

PLACA OMN-2139, RENAVAM, 01006387380 conforme descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221360 Nr: 3658-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmiro Ferreira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Moreira de Souza, Imobiliária Nelmar 

Ltda, Dorivaldo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Dorivaldo Cardoso - OAB:2091

 7.Ante o exposto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O 

DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 15h00 (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

devendo as partes apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).8.CABE AO 

ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE 

ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

a qual 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 (art.455, §1º, CPC/2015), 

DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na realização da 

intimação a que se refere importa desistência da inquirição da testemunha 

(§3º, art.455, CPC/2015).9.A parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação acima aludida, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição (art.455, §2º, CPC/2015).10.Uma vez deferido o pedido 

de depoimento pessoal das partes, INTIME-SE-AS pessoalmente para 

comparecer na audiência designada, sob pena de confissão, na forma do 

art.385, §1º, CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 7621 Nr: 3363-11.1997.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOC. BARRAGARCENSE DE EDUC. E 

CULTURA-ABEC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 1. Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de ASSOCIAÇÃO 

BARRAGARCENSE DE EDUCAÇAO E CULTURA – ABEC.

2. Às folhas Em fl. 138 foi proferida decisão determinando o arquivamento 

dos autos em razão da inércia do credor. O processo foi arquivado em 

30/04/2004 e desarquivado o feito em 2007, intimado o credor, que quedou 

silente, fls. 146, em 25.10.2007.

 3. Afere-se ainda que o credor juntou instrumento de mandato em 2011, 

contudo, o feito permaneceu em cartório sem qualquer providência do 

exequente, sendo assim, remetido ao arquivo provisório e lá permaneceu 

até este momento.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

07 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela parte 

interessada, razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do 

mérito é medida que se impõe.

 6. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 
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processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015, procedendo-se a baixa de eventual penhora efetivada 

nestes autos.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285710 Nr: 10490-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriela Fassina Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, 

ajuizada pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em 

face de GABRIELA FASSINA DIAS.

2. A inicial veio instruída pelos documentos constantes às fls. 03/22 dos 

quais se destaca o contrato celebrado fls. 09-verso/15 e notificação 

extrajudicial fls. 15-verso/17.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Precipuamente, constata-se na petição inicial ausência da comprovação 

da mora, por meio da notificação ou instrumento de protesto, com 

diligência positiva, uma vez que compulsando nos autos, nota-se o 

encarte da notificação extrajudicial (fls. 15-verso/17), porém com 

diligência negativa, ou seja, nem mesmo fora entregue no endereço do 

requerido (fl. 17).

 4. Neste sentido, para que não seja extinto o processo sem julgamento do 

mérito, em virtude da ausência de comprovação da mora, conforme 

exigência do art. 3º c/c § 2º do art. 2º , ambos do Decreto-Lei nº 911/69, 

sendo que a extinção do feito deve ser considerada medida prematura e, 

mormente extrema, a ser evitada a todo custo, desta forma, revela-se 

inequívoca a determinação de emenda da inicial, estabelecendo assim o 

preenchimento dos requisitos.

5. Diante do exposto, FACULTO a emenda da exordial, nos termos do art. 

321 do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, para que junte aos autos a notificação ou 

instrumento de protesto que comprove a mora.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285958 Nr: 10619-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivianne Santos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida pelas partes 

supramencionadas.

2. A inicial veio instruída pelos documentos constantes às fls. 03/19 dos 

quais se destaca o contrato celebrado fls. 11/12-verso e notificação 

extrajudicial fls. 13/16.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Precipuamente, constata-se na petição inicial ausência de contrato 

social da mesma forma a comprovação da mora, por meio da notificação 

ou instrumento de protesto, com diligência positiva, uma vez que 

compulsando nos autos, nota-se o encarte da notificação extrajudicial (fls. 

16), porém com diligência negativa, ou seja, nem mesmo fora entregue no 

endereço do requerido.

 4. Neste sentido, para que não seja extinto o processo sem julgamento do 

mérito, em virtude da ausência de comprovação da mora, conforme 

exigência do art. 3º c/c § 2º do art. 2º , ambos do Decreto-Lei nº 911/69, 

sendo que a extinção do feito deve ser considerada medida prematura e, 

mormente extrema, a ser evitada a todo custo, desta forma, revela-se 

inequívoca a determinação de emenda da inicial, estabelecendo assim o 

preenchimento dos requisitos.

5. Diante do exposto, FACULTO a emenda da exordial, nos termos do art. 

321 do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, para que junte aos autos o contrato social e a 

notificação ou instrumento de protesto que comprove a mora.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195655 Nr: 913-65.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalgiza Lopes Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 18.Diante de tudo que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença sob alegação de 

excesso de execução, com fundamento no art. 525, §1, Vº c/c §4º, 

ambos do CPC/2015.19.Por consequência, DETERMINO a nova elaboração 

dos cálculos pelo exequente com a observância dos seguintes 

parâmetros:a)Valor devido: R$105.000,00 (Cento e cinco mil 

reais)b)Correção monetária: INPC-IBGE (conforme utilizado por ambas as 

partes)c)Juros de mora: 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir de 

14.04.2015.d)Honorários advocatícios: fixados em 10% (Dez por cento) 

sobre o valor da condenação.20.Assim, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar ao feito o demonstrativo do 

débito acima exposto para fins de prosseguimento do cumprimento de 

sentença, sob pena de não o fazendo incorrer na extinção do feito, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.21.Após e em igual prazo, INTIME-SE o 

executado para manifestar sobre os cálculos apresentados, sob pena de 

preclusão. 22.Em seguida, voltem-me conclusos para análise e, se for o 

caso, homologação dos cálculos. 23.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286035 Nr: 10665-56.2018.811.0004

 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: Natal Lucas de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Pereira Soares, Valdith Rodrigues 

Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Ribeiro Rodrigues - 

OAB:MT 23.557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249301 Nr: 5730-07.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Assunção da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIA MARIA DA SILVA, Rangel de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 63 de 728



 VISTOS.

1. A requerente manifesta à fl. 50, informando novo endereço da parte 

requerida e pugna por nova expedição de mandado.

 2. Assim, DEFIRO pedido da parte requerente e, por consequência, 

REDESIGNO nova audiência de conciliação/mediação PARA O DIA 19 DE 

NOVEMBRO DE 2018, às 08hr00min, a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), nos termos do art. 695, do 

CPC/2015. CITE-SE a parte requerida, no endereço declinado à fl. 50, e 

INTIME-SE para audiência. INTIME-SE o autor por meio de seu advogado.

 3. Na 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.

5. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283175 Nr: 8989-73.2018.811.0004

 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: Rubélia Pereira de Souza Penze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ene Carolina Ferreira Souza - 

OAB:22.477-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. RECEBO a emenda a inicial de fls. 56/74.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 19 de 

Novembro de 2018, às 07h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. 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.

4. 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.

 5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285212 Nr: 10228-15.2018.811.0004

 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: Pedro de Souza Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. Da Silva Impacto Soluções Industriais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLY SILVA SANTOS - 

OAB:14572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 19 de 

Novembro de 2018, às 08h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 237128 Nr: 14224-89.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Henrique Furtado Martins, Cláudio 

Aparecido de Oliveira, Helder Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Muzzi Vieira - 

OAB:OAB/MS 17.783, André de Assis Rosa - OAB:19.077-A, Carolina 

Zenier Rezende do cCarmo - OAB:19.970, Karina Souza Kasper - 

OAB:OAB/MS 17.434, Leonardo Bega Feijó - OAB:OAB/MS 16.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Assim, DEFIRO o pedido de fls. 151v, devendo a Nobre Gestora expedir 

o competente termo para realização da penhora dos imóveis matriculados 

sob nº 13.779; 13.780; 13.781; 18.261; 34.452; 34.540 e 70.284, ficando a 

realização do ato junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Aragarças-GO, sob o encargo do exequente. 10.Em sequência, 

EXPEÇA-SE mandado de avaliação dos bens no intuito de que seja 

procedida a avaliação dos imóveis indicados para o devido cumprimento 

pelo Sr. Meirinho.11.Após, cumpridas as deliberações acima e, aportado 

ao feito o laudo de avaliação do imóvel, INTIMEM-SE os executados Helder 

Furtad, Humberto Henrique Furtado Martins, Claudio Aparecido de Oliveira 

e sua esposa Sra. Ivone Martins da Silva Oliveira, qualificada às fls. 165v 

para, querendo, apresentarem embargos, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão.12.Intime-se a parte autora.13.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270957 Nr: 1630-72.2018.811.0004

 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: Ebrahim Ahmad Fayad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaína Aparecida Peixoto Reis Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marília Carolina Mota - 

OAB:21.206

 Processo nº 1630-72.2018.811.0004 – Código 270957

Vistos.

Intimem-se as partes para comparecerem pessoalmente a Oficina de Pais 

e Filhos, bem como para que levem seus filhos a partir de 06 (seis) anos 

de idade, inclusive adolescente de até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade visando à conciliação que se 

realizará no dia 29 de setembro de 2018, das 13horas às 18horas, na 

Escola Interativa Coopema, situada na Rua Independência n. 2742, Bairro 

Christino Cortes, nesta cidade.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248991 Nr: 5533-52.2017.811.0004

 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: EAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Silva Souza - 

OAB:MT/21710/O

 Processo 5533-52.2017.811.0004 - Código 248991

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de tutela cautelar de busca e apreensão requerida em caráter 

antecedente proposta por Elenice Alves de Almeida em face de Barbara 
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Stefania.

Realizada audiência de justificação prévia, às fls. 44, determinou-se à 

autora a emenda da inicial para incluir o genitor do infante no polo passivo 

da demanda.

A parte autora manteve-se inerte diante do prazo à emenda da inicial.

É o relatório do necessário.

Em observância ao que determina o Código Processual Civil, a inicial deve 

ser indeferida ante a ausência de pressuposto processual.

Isso porque os pressupostos processuais constituem-se em exigências 

que possibilitam o surgimento de uma relação jurídica válida e seu 

desenvolvimento imune a vício que possa nulificá-la, no todo, ou em parte.

 No vertente caso, determinou-se à parte autora a emenda da inicial, em 

conformidade com o artigo 321, uma vez que não se encontravam 

preenchidos os requisitos prescritos no artigo 319 a 320.

Entretanto, verificado o não atendimento da determinação por parte da 

autora, o Código Processual Civil prevê como sendo hipótese de 

indeferimento da inicial, nos termos do seu artigo 330, IV.

Portanto, indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 330, IV, do 

Código de Processo Civil e julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, em conformidade ao artigo 485, inciso I, do diploma legal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 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.: 247198 Nr: 4367-82.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOdS, JBdOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronyse Castro Guimarães - 

OAB:21989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Código 247198

Vistos.

Diga o representante do autor acerca do documento de fls. 46.

Em seguida, diga o Ministério Público.

Em face da aparente quitação, suspendo a ordem de prisão.

Recolham-se os mandados.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 11 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 216883 Nr: 982-63.2016.811.0004

 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: Camila Martins Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Izaias Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 216883

Vistos.

Diante da inércia da inventariante, ao arquivo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256714 Nr: 10684-96.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMCRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, ISABELLE DE BAPTSTA - OAB:19.065, Josias Alves 

Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18476, ROSANA GOMES 

DA ROSA - OAB:8487/MT, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Thaísa 

Maria Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, Valdeir Ribeiro de Jesus - 

OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Oficie a Prefeitura Municipal e a Câmara Muicipal do Município de 

Torixoréu/MT solicitando informações acerca de eventual relação de 

trabalho do requerido Leonardo Saggin Figueiredo.

Havendo eventual vínculo empregatício com um dos órgãos interpelado, 

desde já determino o desconto dos alimentos vincendos dos rendimentos 

ou rendas do executados, nos termos do artigo 833, §2º, combinado com 

o artigo 529, ambos do CPC.

Com as respostas, diga a parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240389 Nr: 16595-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RML, JPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL, EPL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 1659-26.2016 (240389)

Autor: Rafaela Machado Leite.

Réu: Sonia Oliveira Leite e Edirso Pereira Leite.

Vistos.

Trata-se de ação de alimentos proposta por Rafaela Machado Leite, em 

desfavor de Sonia Oliveira Leite e Edirso Pereira Leite.

 Ficando o feito pendente de impulsionamento pela autora, uma vez que 

intimada a se manifestar e a comparecer a Defensoria Pública para dar 

prosseguimento ao feito quedou-se inerte, forçoso é a extinção do feito 

sem resolução do mérito.

 Frente ao exposto, diante da inércia da parte autora, com fundamento no 

artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo sem julgamento do mérito.

Sem custas.

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

legais.

 P.R.I.C.

Barra do Garças/MT, 31 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261253 Nr: 13767-23.2017.811.0004

 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 Sebastião Jacomini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 65 de 728



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 13767-23.2017.811.0004 (CÓD. 261253)

Vistos.

 Trata-se de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela de 

urgência ajuizado por Sebastião em face do Estado de Mato Groso e do 

Município de Barra do Garças, objetivando a disponibilização de 

procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica.

 Todavia, em consulta ao sistema Apolo nota-se a existência de inventário 

em nome do requerente.

Dessa forma, certifique-se acerca do falecimento do autor, juntando aos 

autos eventual certidão de óbito.

Após, voltem-me conclusos para prolação da sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças/MT, 10 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208895 Nr: 8834-75.2015.811.0004

 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: Ivanete Ferreira da Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier da Silva - 

OAB:15338-MT

 Autos nº 8834-75.2015.811.0004 – Cód: 208895

Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que já houve a nomeação do perito Sr. 

Jorge Blademir de Souza, que devidamente intimado apresentou sua 

proposta de honorários a fls.51/57.

 Intimada a se manifestar acerca da nomeação e proposta, por intermédio 

de sua advogada constituída nos autos, a autora informou que não possui 

condições de arcar com os custo de tal serviço, que apresenta ser 

superior ao preço usualmente praticado, bem como ressaltou ser 

beneficiária da gratuidade da justiça.

 Dessa forma, ante a necessidade de realização de cálculo para a 

apuração dos valores devidos, com fulcro no parágrafo único do artigo 2º 

da Resolução CNJ – RES – 2016/232, arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), 

atento ao limite máximo da tabela III do anexo da referida Resolução, 

aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) o valor máximo.

 Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar contadores peritos na região.

 Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, deverá observar o disposto no 

artigo 95, §3°, II do CPC, em que a perícia será custeada com recursos 

alocados no orçamento do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, intime-se o perito para em 05 (cinco) dias informar se aceita 

a nomeação.

Em caso positivo, intime-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

apresentarem quesitos ou indicarem assistentes.

Em seguida, remetam-se cópias dos documentos apresentados pelas 

partes e pelo Juízo, cientificando, o perito nomeado, que caso entenda 

necessário analisar outros documentos, poderá retirar os autos em carga, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Apresentado o laudo pelo profissional capacitado, digam as partes e 

venham-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 10 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271067 Nr: 1671-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZAIR SILVA PROTO - 

OAB:4571/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 271067

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente o 

exequente, no endereço constante nos autos, para que dê 

prosseguimento ao feito atendendo a determinação de fls.98, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 06 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIRE ITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222746 Nr: 4515-30.2016.811.0004

 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: Jairo José Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 222746

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

eventuais provas que pretendem produzir, nos termos do artigo 369 do 

Código de Processo Civil, justificando-as.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 10 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251463 Nr: 7312-42.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorcelina Alves de Souza

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

 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: PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA - INSS - OAB:

 Autos nº 7312-42.2017.811.0004 – Cód: 251463

Vistos.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o médico 

clínico geral JOÃO BOSCO MARTINS MORBECK, podendo ser encontrado 

na Rua Dr. Jose Coelho Leal, n° 891, Bairro Dermat, em Barra do 

Garças-MT, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 

06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

A requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 
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ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários 

periciais ficará a cargo do requerido, uma vez que este também 

manifestou pela realização de prova pericial.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 10 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268772 Nr: 137-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Souza Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 268772

Vistos.

Acerca da manifestação de fls.155/158, noticiando o fornecimento do 

medicamento e a possibilidade de consulta com profissional do SUS, diga o 

requerente.

Após, conclusos.

Barra do Garças/MT, 10 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 96897 Nr: 1871-27.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanatha Oliveira de Sousa, Fabrício Duarte de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 96897

Trata de Ação Penal distruída em desfavor dos réu Wanatha Oliveira de 

Sousa, nascida em 31.01.1991, filho de Walter Alves de Sousa e de 

Elismar Dantas de Elismar Dantas de Oliveira, condenado pelo Conselho de 

Sentença, em fls. 283/284, como incurso nas imputações do art. 121, §2º, 

incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, aplicando-lhe em 

fls.289/295, à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, 

de reclusão, em regime inicial fechado.

Intimados em sessão de julgamento, a defesa manifestou interesse em 

recorrer.

Em fls.303/309, o réu, por intermédio da Defensoria Pública apresentou 

razões de apelação, requerendo novo julgamento, nos termos do art. 593, 

§3º, alínea “d”, do CPP, e subsidiariamente, postula a reforma da sentença 

de fls. 289/295, para que seja a pena base fixada em seu mínimo patamar, 

bem como seja operada, ao menos, a readequação do quantum das 

atenuantes e agravantes, de forma a não ferir o princípio da 

proporcionalidade.

Em fls. 311/321, o Ministério Público apresentou as contarrazões recursais 

de recurso de apelaçãõ, manifestando pelo não provimento do presente 

recurso, com a manutenção da decisão de fls.289/295, proferidade pelo 

Juízo a quo, in totum, em seus exatos termos.

Do exposto:

a) Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu Wanatha 

Oliveira de Sousa, em fl.284.

b) Ante a presença das razões de apelação em fls. 303/309, e as 

contrarrazões em fls. 311/321, remetam-se os presentes ao Egrégio TJMT.

c) Expeça-se Guia de Execução Provisória do réu Wanatha Oliveira de 

Sousa.

Barra do Garças- MT, 13.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 284051 Nr: 9501-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Ferreira de Paula, Cleiton da Silva 

Tomaz, Rodrigo Nogueira Barroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LOPES SILVA - 

OAB:GO34150

 Decisão Autos cód. 284051 5. Dispositivo a) Indefiro o pleito de 

revogação de prisão de fls. 330/314, 341/355 e 379/393; b) Requisite-se 

do instituto de criminalística e perícia o envio, no prazo de 05 (cinco) dias, 

os seguintes laudos: 1º laudo pericial do local do crime; 2º Exame 

residuográfico; 3º perícia do veículo. c) Realize-se perícias nos seguintes 

objetos apreendidos em fls.106/107 e fl.48: 1º pedaço de faca; 2º projétil 

de arma de fogo - coletado no corpo do necropsiado; 3º dois estojos 

deflagrados calibre 32; 4º uma munição calibre 32 intacta; 5º um cabo de 

punhão de metal cor amarela, para que seja apontada a presença ou não 

de sangue ou digitais dos réus nestes objetos; d) Intime-se o Ministério 

Público e a defesa para apresentarem quesitos e assistentes técnicos 

referentes à perícia declinada no item “c”. e) Requisite-se da autoridade 

policial que sejam efetuadas diligências no intuito de identificar a ERB’S do 

aparelho celular dos réus, apreendidos em fl.41, junto às empresas 

fornecedoras de telefone móvel, ou sua impossibilidade de fazê-lo. f) 

Intimem-se os adolescentes Thawan Lima Santos, Thiago Lima Santos e 

Douglas de Jesus da Silva Barros Lopres, sem as implicações da Lei 

n°13.431/17, por meio dos seus representantes (fl.13/18), para 

comparecerem em audiência. g) Indefiro a quebra de sigilo telefônico nos 

aparelhos celulares dos acusados Wesley Ferreira de Paula e Rodrigo 

Nogueira Barroso. h) Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28.09.2018, às 13h30min (horário de MT). i) Cumpra-se. Barra do 

Garças, 13.09.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 273841 Nr: 3452-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidson Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laura Rodrigues 

Bailão - OAB:22579-0

 Trata-se de auto de prisão em flagrante em desfavor de Cleidson Oliveira 

Dias, nascido em 15.12.1978, filho de Salomão Dias Bailão e Eula Divina de 

Oliviera, preso pelo cometimento do crime art. 33, caput, da Lei 11.343, 

sendo o autuado preso no dia 23.03.2018 (fls. 02/33)

Conforme fls. 34/39, no dia 24.03.2018, em audiência de custódia, foi 

homologado o auto de prisão em flagrante e concedida a liberdade 

provisória, posto em liberdade na própria audiência, conforme certidão de 

fl. 42.

Em fls. 45/57, a defesa constituída fl. 49 apresentou pedido de restituição 

de coisa apreendida, requerendo a quantia de R$ 4.336,00 (quatro mil e 

trezentos e trinta e seis reais), 2 (dois) celulares LG preto e 1(uma) 

balança de açougue apreendida, nos termos do artigo 120 do CPP.

Em fl. 58, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido, 

alegando que ainda não é possível analisar o pedido de restituição, já que 

o processo encontra-se em trâmite.
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Para tanto, os objetos apreendidos nos autos, quanto à restituição de 

coisa apreendida, requerida pela defesa em fls. 45/57, e com a 

manifestação do Ministério Público pelo indeferimento em fl. 58, no caso 

exposto, não existem, ainda, elementos probatórios suficientes quanto à 

natureza dos bens apreendidos em poder do acusado Cleidson Oliviera 

Dias.

 Sendo assim, até a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser 

restituídas, pois, enquanto interessarem ao processo, permanecerão à 

disposição desse Juízo, no que elucida o art. 118, CPP.

 Aguarde-se a conclusão do inquérito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277474 Nr: 5713-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nayara Renata Dias Carvalho, Gleiciane de 

Assis Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença Autos nº 5713-34.2018.811.0004 (cód. 277474) 3. Dispositivo 

a) Absolvo as denunciadas Nayara Renata Dias Carvalho e Gleiciane de 

Assis Almeida, pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11343/06, nos 

termos do artigo 386, VII, CPP; b) Destrua-se a droga apreendida, bem 

como o cachimbo de madeira; c) Devolvam-se os objetos lícitos e valores 

contidos nos itens ‘3’, ‘5’ e ‘6’ às denunciadas, após o trânsito em julgado; 

d) Na intimação das rés quanto à sentença, seja cumprido o art. 1.421, 

CNCGJ-TJMT; e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Arquive-se, após o trânsito em julgado e ultimadas as determinações 

supra. Barra do Garças/MT, 12.9.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 85140 Nr: 8303-33.2008.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Humberto Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença Autos nº 8303-33.2008.811.0004 (cód. 85140) 3. Dispositivo a) 

Condeno o denunciado Luiz Humberto Marques como incurso na sanção 

do art. 33, caput da Lei 11.343/06, em concurso material, aplicando-lhe a 

pena de em 7 (sete) anos e 6(seis) meses de reclusão, a ser cumprida no 

regime inicialmente fechado (art. 33, § 2°, alínea ‘b’, CP), e 700 

(setecentos) dias multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa, 

com direito de recorrer em liberdade; b) Custas pelo réu; c) Destrua-se a 

droga apreendida; d) Declaro perdido o veículo GM/Monza, conforme 

informações contidas no item ‘2’ do termo de fl.15, em favor da União; e) 

Devolva-se ao denunciado os documentos pessoais ao denunciado e os 

objetos dos itens ‘2’, ‘3’, ‘4’ e ‘5’; f) Na intimação do réu quanto à sentença, 

seja cumprido o art. 1.421, CNCGJ-TJMT; g) Com o trânsito em julgado: 1) 

comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88); 2) forme-se o 

Executivo de Pena, anotando-se a detração de 03.11.2016 até 24.3.2017 

(fls.152/153) e encaminhando-a para soma no executivo de cód. 

171757/Terceira Vara Criminal/Cáceres; h) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se, após o trânsito em julgado e ultimadas 

as determinações supra. Barra do Garças/MT, 12.9.2018 Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 268948 Nr: 269-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keslley Moreira de Souza Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Em 13.09.2018, às 12hrs30min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Advogado Reinaldo Gomes de Oliveira. Presente 

o réu. Presente o acadêmico do curso de Direito Danilo Jardim Lopes. 

Presente as testemunhas Daniel Paulino de Santana, Weverton Lacerda 

Cunha, Leonardo Gomes Ferreira e Yasminy Moreira Santana 

acompanhada por sua genitora Roseli Moreira de Souza. Realizado o 

interrogatório. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Vistas às partes para 

alegações finais por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 100099 Nr: 5102-62.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário da Silva Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 100099

1. Da análise da execução

Trata-se de executivo de pena, instaurado contra o reeducando Romário 

da Silva Ramos, nascido em 22.09.1988, filho de João Batista Ramos e 

Marinalva da Silva Ramos, ostentando as seguintes guias de execução 

penal:

a) Guia de fls. 09/09-v: Pena: 02 (dois) anos de reclusão e 12 (doze) 

dias-multa; Crime: art. 155, §2° e §4°, incisos I e IV, c/c art. 65, incisos I e 

III, alínea ‘d’, todos do Código Penal; Regime: Aberto; Prisão em: 

20.03.2008; Data do fato: 20.03.2008; Recebimento da denúncia: 

25.04.2008; Sentença: 05.11.2008; Publicação da sentença: prejudicado; 

Intimação pessoal da sentença: prejudicado; Data de julgamento da 

apelação ministerial: 11.11.2009; Trânsito em julgado para o MP: 

17.02.2010; Trânsito em julgado para a defesa: 17.02.2010; Trânsito em 

julgado para o réu: 17.02.2010.

b) Guia de fls. 86/86-v: Pena: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 20 (vinte) dias-multa; Crime: art. 155, §4°, inciso V, c/c art. 61, 

incisos I e II, alínea ‘h’ e art. 65, inciso III, ‘d’, todos do Código Penal; Regime: 

fechado; Data da Prisão: 02.06.2010; Data do fato: 03.05.2010; 

Recebimento da denúncia: 31.05.2010; Sentença: 20.08.2010; publicação 

da sentença: prejudicado; Intimação pessoal da sentença: 26.08.2010; 

Data do julgamento da apelação defensiva: prejudicado; Trânsito em 

julgado para o MP: 08.09.2010; Trânsito em julgado para a defesa: 

13.09.2010; Trânsito em julgado para o réu: 13.09.2010.

c) Guia de fls. 283/283-v: Pena: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; Crime: art. 33, da 

Lei 11.343/06, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal; Regime: fechado; Data 

do fato: 03.05.2012; Data da prisão: 12.11.2013; Recebimento da 

denúncia: 20.07.2012; Sentença: 25.03.2013; publicação da sentença: 

03.04.2013; Intimação pessoal da sentença: 08.04.2013; Data de 

julgamento do acórdão defensivo: 25.03.2014; Trânsito em julgado para o 

MP: 02.04.2013; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 22.05.2014;

d) Guia provisória de fls. 352/352-v: Pena: 06 (seis) anos, 10 (dez) meses 

e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa em razão de 

acórdão de fls. 452/455-v; Crime: art. 157, §2°, incisos I (arma branca) e II, 

c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal; Regime: fechado; Data do fato: 

10.11.2013; Data da prisão: 10.11.2013; Recebimento da denúncia: 

06.12.2013; Sentença: 02.04.2014; publicação da sentença: 07.04.2014; 

Intimação pessoal da sentença: 08.04.2014; Data de julgamento do 

recurso de apelação defensivo: 01.04.2015, Trânsito em julgado para o 

MP: 25.06.2012; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 09.07.2012;

Atingido o requisito objetivo, em decisão de fls. 554/558-v, proferida pelo 

Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa - MT, o 

reeducando foi progredido ao regime semiaberto condicionado ao 

monitoramento eletrônico, bem como recolhimento domiciliar noturno, 

comparecimento mensal e a proibição de prática de novo delito.

Tendo o reeducando manifestado interesse em dar continuidade ao 

cumprimento de sua reprimenda neta Comarca, vieram-me os autos 

transferidos da Comarca de Água Boa – MT.

No curso da execução, sobreveio informação através de ofício 

n°108/2018/CPBG-MT, fl. 579, apresentando relatório do monitoramento 
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eletrônico do reeducando, apontando o descumprimento reiterado de 

condições fixadas em juízo quando da concessão do regime semiaberto.

Conforme relatório apresentado, o reeducando deixou de efetuar o 

carregamento da tornozeleira eletrônica por cerca de 06 (seis) dias, 

frustrando sua monitoração, colidindo com a finalidade da condição. 

Ademais, quanto ao repouso domiciliar noturno em domicílio, o reeducando 

apresenta relutância em seu cumprimento, permanecendo fora do domicílio 

informado por cerca de 11 (onze) dias.

Da posse destas informações, determinou-se a regressão cautelar do 

reeducando, expedindo mandado de prisão cujo cumprimento ocorreu na 

data de 23.03.2018, encaminhando o reeducando a audiência de custódia.

Em sede de custódia, realizou-se a justificativa do reeducando quanto aos 

descumprimentos apontados pelo Ministério Público. Após, conforme termo 

de assentada em fl. 590, o reeducando foi mantido no regime semiaberto, 

e, na mesma oportunidade, declarou-se extinta a pretensão punitiva da 

pena exposta na guia de fl. 204, determinando a confecção de novo 

cálculo de pena, extraindo a respectiva guia destes.

Mais a frente, é informada a prisão em flagrante do reeducando, autos de 

código 280012/ 1° Vara Criminal, diante do cometimento em tese do delito 

tipificado nos art. 157, §2, incisos I (arma de fogo) e II, art. 180 ambos do 

CP c/c art. 2° da Lei 12.850/13, pelo que determinou-se a regressão do 

reeducando ao regime fechado nos termos da Súmula 526 do STJ, 

conforme decisão de fl.600.

Distribuída ação penal de código 280654/1° Vara Criminal, ausentes 

indícios suficientes de autoria do reeducando nos fatos narrados, o 

Ministério Público deixou de oferecer denúncia em desfavor de Romário da 

Silva Ramos.

Diante destas informações, pela Defensoria Pública é requerida a 

revogação da prisão do reeducando, fls. 627/628 inserindo-o novamente 

ao regime semiaberto, vez que descaracterizado o fato que ensejou em 

sua regressão ao regime fechado, cometimento de novo fato criminoso.

O Ministério Público acompanha a postulação defensiva, fl. 629.

2. Fundamentos

De início, verifico que a postulação defensiva é passível de deferimento, 

vez que, desconstituído o quadro fático que ensejou a regressão do 

reeducando, a medida cabível seria sua reinserção ao regime de 

cumprimento de pena.

Ademais, o ofício n°108/2018/CPBG-MT, encartado em fls. 632/636, que 

apresenta o relatório do monitoramento eletrônico do reeducando, já foi 

objeto de análise em momento posterior, sendo cópia do ofício encartado 

em fl. 579.

 Portanto, conforme exposto anteriormente, estando o reeducando 

regredido cautelarmente ao regime fechado pela prática de novo crime, 

nos termos da Súmula 526, do STJ, e verificada ainda a ausência de 

denúncia em seu desfavor, assiste razão à Defensoria Pública, sendo 

desarrazoada a manutenção do reeducando em regime fechado.

 Nestes termos, desconstituída a falta grave que ensejou sua regressão 

cautelar, se faz necessária a devolução do reeducando ao regime 

semiaberto, expedindo-se alvará de autorização, devendo o reeducando 

cumprir as condições expostas em fls. 554/558, intimando-o para instalar 

tornozeleira eletrônica, conforme decisão de fl. 590.

2.1 – Da guia de fls. 352/352-v

Verifico acórdão de fls. 452/455-v que deu parcial provimento à sentença 

condenatória, pelo que determino a substituição da guia provisória por 

definitiva, certificando o trânsito em julgado.

Em tempo, ainda sobre a respectiva guia, constam nos autos a incidência 

do inciso I, do §2° do art. 157 do Código Penal, revogado pela redação da 

Lei 13.654/2018. Sendo norma penal mais benéfica ao réu, a alteração da 

dosimetria é a medida a ser tomada.

Contudo, em sede de sentença, pelo juízo de condenação foi observada a 

incidência de duas majorantes, descritas pelos incisos I (arma branca) e II 

(concurso de pessoas), elevando a pena no patamar mínimo de 1/3 (um 

terço).

Deste modo, mantenho inalterada a dosimetria da respectiva guia.

2.2 – Da guia de fls. 204/204-v

Em sede de audiência de justificação, termo de fl. 590, determinou-se a 

extração da respectiva guia do cálculo de pena, em decorrência de sua 

extinção pela prescrição da pretensão punitiva. Contudo, verifico sua 

existência em cálculo de pena de fl. 617.

Assim, cumpra-se decisão de fl. 590, elaborando novo cálculo de pena, 

extraindo a pena da guia de fls. 204/204-v, anotando na mesma 

oportunidade a data de 04.09.2017 como data base para fins de 

progressão de regime, levando sem consideração a desconstituição de 

falta grave praticada pelo reeducando.

3. Dispositivo

a) Defiro o pleito defensivo de fls. 627/628 em sua integralidade.

b) Devolvo o reeducando ao regime semiaberto, intimando-o a dar 

cumprimento às condições impostas em decisão de fls. 554/558, 

principalmente para que cumpra a monitoração eletrônica.

c) Expeça-se alvará de autorização em favor do reeducando.

d) Substitua-se a guia provisória de fls. 352/352-v por definitiva, nos 

termos do acórdão de fls. 452/455-v.

e) Forme-se novo cálculo de pena, extraindo-se a pena imposta em guia 

de fls. 204/204-v, conforme decisão de fl. 590.

f) Ainda no cálculo de pena, compute-se a data de 04.09.2017 como data 

base para fins de progressão de regime, pois após esta data não houve 

falta grave julgada existente.

 g) Oficie-se à Central de Monitoramento para instalar a tornozeleira 

eletrônica no ato da soltura.

h) Aguarde-se o regular cumprimento de pena.

i) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 13.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 168839 Nr: 721-06.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johnathan Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 168839

1. Relatório

Trata-se de executivo de pena, instaurado contra o reeducando Jhonatan 

Souza Silva, nascido em 01.03.1992, filho de Celino Pereira Silva e 

Jocilene Alves de Souza, ostentando as seguintes guias de execução 

penal:

a) Guia de fls. 05/05-v: Pena: 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) 

dias-multa; Crime: art. 155, §4°, inciso I, c/c art. 65, incisos I e III, alínea ‘d’, 

ambos do Código Penal; Regime: fechado; Prisão em: 26.09.2012; Data do 

fato: 26.09.2012; Recebimento da denúncia: 17.10.2012; Sentença: 

14.12.2012; publicação da sentença: prejudicado; Intimação pessoal da 

sentença: 26.12.2012; Data do julgamento de recurso defensivo: 

prejudicado; Trânsito em julgado para o MP: 26.12.2012; Trânsito em 

julgado para a defesa: 14.01.2013; Trânsito em julgado para o réu: 

14.01.2013.

b) Guia de fls. 29/29-v: Pena: 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) 

dias-multa; Crime: art. 155, caput, c/c art. 65, incisos I e III, alínea ‘d’, ambos 

do CP; Regime: fechado; Prisão em: 07.06.2010; Data do fato: 07.06.2010; 

Recebimento da denúncia: 22.09.2011; Sentença: 13.12.2012; publicação 

da sentença: prejudicado; Intimação pessoal da sentença: 20.12.2012; 

Data do julgamento de recurso defensivo: prejudicado; Trânsito em julgado 

para o MP: 09.01.2013; Trânsito em julgado para a defesa: 17.01.2013; 

Trânsito em julgado para o réu: 17.01.2013.

c) Guia de fls. 86/86-v: Pena: 01 (um) anos e 02 (dois) meses de reclusão 

e 15 (quinze) dias-multa; Crime: art. 155, caput, c/c art. 71, todos do CP; 

Regime: aberto; Prisão em: 07.05.2012; Data do fato: 07.05.2012; 

Recebimento da denúncia: 29.05.2012; Sentença: 09.08.2012; publicação 

da sentença: 21.08.2012; Intimação pessoal da sentença: 09.08.2012, fl. 

123; Data do julgamento de recurso defensivo: prejudicado; Trânsito em 

julgado para o MP: 03.09.2012; Trânsito em julgado para a defesa: 

09.08.2012; Trânsito em julgado para o réu: 15.08.2012.

d) Guia provisória de fls. 137/137-v: Pena: 01 (um) ano e 08 (oito) meses 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa; Crime: art. 155, §4°, inciso I, c/c art. 14, 

inciso II, ambos do CP; Regime: semiaberto; Prisão em: 18.03.2013; Data do 

fato: 18.03.2013; Recebimento da denúncia: 11.04.2013; Sentença: 

05.06.2013; publicação da sentença: prejudicado; Intimação pessoal da 

sentença: 05.06.2013, fl. 145; Data do julgamento de recurso defensivo: 

26.03.2014, fls. 350/354; Data de julgamento de recurso especial: 

04.02.2015, fls. 358/360; Trânsito em julgado para o MP: 10.06.2013; 

Trânsito em julgado para a defesa: 10.03.2015; Trânsito em julgado para o 
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réu: 10.03.2015.

e) Guia de fls. 189/189-v: Pena: 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 12 (doze) dias-multa; Crime: art. 155, §1°, inciso I, art. 155, §4°, 

inciso I, c/c art. 65, incisos I e II, ‘d’ e art. 71, todos do CP; Regime: aberto; 

Prisão em: 17.08.2011; Data do fato: 17.08.2011; Recebimento da 

denúncia: 22.09.2011; Sentença: 22.11.2011; publicação da sentença: 

prejudicado; Intimação pessoal da sentença: 25.11.2011, fl. 123; Data do 

julgamento de recurso defensivo: prejudicado; Trânsito em julgado para o 

MP: 09.12.2011; Trânsito em julgado para a defesa: 12.01.2012; Trânsito 

em julgado para o réu: 30.12.2011.

f) Guia de fls. 261/261-v: Pena: 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) 

dias-multa; Crime: art. 155, §2°, do Código Penal; Regime: aberto; Prisão 

em: 25.11.2011; Data do fato: 25.11.2011; Recebimento da denúncia: 

27.06.2013; Sentença: 03.09.2014; publicação da sentença: prejudicado; 

Intimação pessoal da sentença: 03.09.2014, fl. 269; Data do julgamento de 

recurso defensivo: prejudicado; Trânsito em julgado para o MP: 

03.09.2014; Trânsito em julgado para a defesa: 03.09.2014; Trânsito em 

julgado para o réu: 03.09.2014.

g) Guia provisória de fls. 274/274-v: Pena: 02 (dois) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, dada à reforma diante acórdão 

de fls. 362/370; Crime: art. 155, §4°, inciso I, do Código Penal; Regime: 

fechado; Prisão em: 24.07.2014; Data do fato: 15.07.2014; Recebimento da 

denúncia: 06.08.2014; Sentença: 11.09.2014; publicação da sentença: 

prejudicado; Intimação pessoal da sentença: 11.09.2014, fl. 282; Data do 

julgamento de recurso defensivo: 15.04.2015; Trânsito em julgado para o 

MP: 18.09.2014; Trânsito em julgado para a defesa: 10.06.2015; Trânsito 

em julgado para o réu: 10.06.2015.

h) Guia de fls. 297/297-v: Pena: 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão e 04 (quatro) dias-multa; Crime: art. 155, §2°, c/c art. 65, incisos I 

e III, ‘d’ e art. 71, todos do Código Penal; Regime: aberto; Prisão em: 

16.01.2012; Data do fato: 16.01.2012; Recebimento da denúncia: 

01.02.2012; Sentença: 30.04.2012; publicação da sentença: 10.05.2012; 

Intimação pessoal da sentença: 07.05.2012; Data do julgamento de 

recurso defensivo: prejudicado; Trânsito em julgado para o MP: 

01.06.2012; Trânsito em julgado para a defesa: 05.06.2012; Trânsito em 

julgado para o réu: 14.05.2012.

i) Guia de fls. 407/407-v: Pena: 10 (dez) meses de reclusão e 04 (quatro) 

dias-multa; Crime: art. 155, §4°, inciso II, do CP, c/c art. 46 da Lei 

11.343/06; Regime: semiaberto; Prisão em: 29.08.2015; Data do fato: 

29.08.2015; Recebimento da denúncia: 21.09.2015, fl. 416; Sentença: 

04.11.2015, fls.417/417-v; publicação da sentença: prejudicado; Intimação 

pessoal da sentença: 04.11.2015; Data do julgamento de recurso 

defensivo: prejudicado; Trânsito em julgado para o MP: 09.11.2015; 

Trânsito em julgado para a defesa: 16.11.2015; Trânsito em julgado para o 

réu: 16.11.2015.

j) Guia de fls. 450/450-v: Pena: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa; Crime: art. 155, §4°, inciso I, do Código Penal; Regime: 

semiaberto; Data do fato: 23.06.2014; Recebimento da denúncia: 

11.08.2014; Sentença: 16.03.2015; publicação da sentença: prejudicado; 

Intimação pessoal da sentença: 16.03.2015, fl. 456/456-v; Data do 

julgamento de recurso defensivo: 16.03.2016; Trânsito em julgado para o 

MP: 23.03.2015; Trânsito em julgado para a defesa: 05.05.2016; Trânsito 

em julgado para o réu: 05.05.2016.

k) Guia de fls. 544/544-v: Pena: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa; Crime: art. 155, §4°, inciso I, do Código Penal; Regime: 

semiaberto; Prisão em: prejudicado; Data do fato: 17.03.2013; Recebimento 

da denúncia: 10.03.2014; Sentença: 08.02.2017; publicação da sentença: 

prejudicado; Intimação pessoal da sentença: 27.03.2017, fl. 550-v; Data do 

julgamento de recurso defensivo: prejudicado; Trânsito em julgado para o 

MP: 01.03.2017; Trânsito em julgado para a defesa: 03.04.2017; Trânsito 

em julgado para o réu: 03.04.2017.

l) Guia de fls. 565/565-v: Pena: 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão e 11 (onze) dias-multa; Crime: art. 155, caput, do Código Penal; 

Regime: fechado; Prisão em: 27.06.2017; Data do fato: 27.06.2017; 

Recebimento da denúncia: 19.07.2017; Sentença: 06.10.2017; publicação 

da sentença: prejudicado; Intimação pessoal da sentença: 11.10.2017, fl. 

584; Data do julgamento de recurso defensivo: prejudicado; Trânsito em 

julgado para o MP: 16.10.2017; Trânsito em julgado para a defesa: 

26.10.2017; Trânsito em julgado para o réu: 26.10.2017.

 Verifico cálculo de pena em fl. 590, apontando como data para possível 

progressão em 20.10.2019.

 Sobreveio informação de abertura de Processo Administrativo Disciplinar 

em desfavor do reeducando, através de ofício n°326/2018/CPBG-MT, fls. 

599/599-v.

 Relata o ofício a descoberta de 55 (cinquenta e cinco) trouxinhas de 

substâncias análogas a maconha, 35 (trinta e cinco) trouxinhas análogas 

a fumo, 01 (uma) trouxinha análoga a pasta base e 04 (quatro) pedaços 

de ferro.

 Instado aos autos, o Ministério Público requer a juntada da decisão do 

respectivo procedimento nos autos.

2. Fundamentos

Ciente das informações acerca de instauração de PAD em desfavor do 

reeducando, nos termos da Súmula 533/STJ, aguarde-se a conclusão do 

PAD, no qual deverá ser observado o disposto nos art.59 e art. 60, da Lei 

7.210/84.

Incabível a aplicação de indulto ou comutação, nos termos do art. 1°, inciso 

I do Decreto 9.246/17, c/c ADI n°5.874.

2.1 – Da guia de fls. 137/137-v.

Considerando a juntada de acórdão que julgou improcedente o recurso de 

apelação defensivo, fls. 350/354, existindo inclusive Agravo de Recurso 

Especial, fls. 358/360, expeça-se guia de execução definitiva, anotando o 

trânsito em julgado para o Ministério Público em 10.06.2013 e para a 

defesa técnica e réu em 10.03.2015.

2.2 – Da guia de fls. 189/189-v

Retifiquem-se as datas de trânsito em julgado, anotando a data de 

12.01.2012 para a defesa técnica, e 30.12.2011 para o réu.

2.3 – Da guia de fls. 274/274-v

Considerando a juntada de acórdão de deu parcial provimento ao recurso 

de apelação defensivo reformando a dosimetria da pena do reeducando, 

fls. 362/370, expeça-se guia de execução definitiva, anotando o trânsito 

em julgado para o Ministério Público em 18.09.2014 e para a defesa 

técnica e réu em 10.06.2015.

2.4 – Da guia de fls. 450/450-v

Inicialmente verifico na respectiva guia o trânsito em julgado para o 

Ministério Público em 05/05.2016, data esta correspondente ao trânsito em 

julgado do acórdão que julgou improcedente a apelação defensiva. 

Contudo, verificando o termo de audiência, inexiste anotação de pretensão 

recursal apresentado pelo Ministério Público.

Nestes termos, retifique-se a respectiva guia, anotando o trânsito em 

julgado para o Ministério Público em 23.03.2015.

3. Dispositivos

a) Aguarde-se a conclusão do PAD, no qual deverá ser observado o 

disposto nos art.59 e art. 60, da Lei 7.210/84.

b) Incabível a aplicação de indulto ou comutação, nos termos do art. 1°, 

inciso I do Decreto 9.246/17, c/c ADI n°5.874.

c) Substitua-se a guia provisória de fls. 137/137-v, diante acórdão de fls. 

350/354, e AgRE de fls. 358/360, anotando o trânsito em julgado para o 

Ministério Público em 10.06.2013 e para a defesa técnica e réu em 

10.03.2015.

d) Retifiquem-se as datas de trânsito em julgado da guia de fls. 189/189-v, 

anotando a data de 12.01.2012 para a defesa técnica, e 30.12.2011 para 

o réu.

e) Substitua-se a guia provisória de fls. 274/274-v, diante acórdão de fls. 

362/370, anotando o trânsito em julgado para o Ministério Público em 

18.09.2014 e para a defesa técnica e réu em 10.06.2015.

f) Retifique-se a guia de fls. 450/450-v, anotando o trânsito em julgado 

para o Ministério Público em 23.03.2015.

g) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 13.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 238990 Nr: 15466-83.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonnathan José Ferreira, Enily Alves Paez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 
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do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 249856 Nr: 6090-39.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andriw Henrique Flor de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3.Dispositivoa)Condeno o denunciado Andriw Henrique Flor de Paulo 

como incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe 

a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime 

inicialmente semiaberto (art. 33, § 2°, alínea ‘b’, CP), vedada a substituição 

e a suspensão condicional da pena); b)Condeno o denunciado Andriw 

Henrique Flor de Paulo ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, na 

razão de 1/30 do salário mínimo o dia multa (art. 43, Lei 

11.343/06);c)Concedo o direito de recorrer em liberdade;d)Expeça-se 

alvará de soltura em favor do acusado, com cláusula se por al, sendo a 

liberdade do mesmo condicionada à manutenção de endereço atualizado, 

o que deverá ser consignado no alvará de soltura;e)Defiro a gratuidade 

(Lei 1.060/50);f)Destrua-se a droga apreendida e o objeto relacionado no 

item ‘4’ de fl. 30;g)Restitua-se eventual documento de identificação 

apreendido a quem de direito;h)Decreto a perda dos bens e valores 

apreendidos relacionados nos itens ‘3’ e ‘5’ de fl. 30, todos em favor da 

União, conforme artigo 60, §7º da Lei 11343/6; i)Cientifique-se o 

Senad;j)Não havendo resposta pelo Senad, em seis meses, leiloem-se os 

bens, não havendo pretendentes, sejam doados e, não havendo 

donatários, sejam destruídos;k)Com o trânsito em julgado, comunique-se à 

Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88), forme-se o Executivo de Pena, 

remeta-se ao Juízo da Execução Penal;l)No executivo de pena do 

denunciado, anote-se a detração de 27.3.2017 até 23.11.2017;m)Na 

intimação do réu quanto à sentença, seja cumprido o art. 1.421, 

CNCGJ-TJMT;n)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Arquive-se, após o trânsito em julgado.Barra do Garças/MT, 

23.11.2017.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 9203 Nr: 2284-94.1997.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coalideg Carlos dos Santos, Coldevan Carlos 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO JOSÉ LUZ COSTA - 

OAB:8.954

 Nos termos do art. 432 do Código de Processo Penal, sirvo-me do 

presente para intimá-lo para acompanhar o Sorteio dos Jurados que 

atuarão na Quarta Reunião Ordinária do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca no dia 21.09.2018, às 13h00mim(MT), no Gabinete da 1ª Vara 

Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 9428 Nr: 1316-98.1996.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Spigosso - 

OAB:5821-B/MT, Rodrigo Kurz Roggia - OAB:13301-A

 Nos termos do art. 432 do Código de Processo Penal, sirvo-me do 

presente para intimá-lo para acompanhar o Sorteio dos Jurados que 

atuarão na Quarta Reunião Ordinária do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca no dia 21.09.2018, às 13h00mim(MT), no Gabinete da 1ª Vara 

Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 184273 Nr: 5705-96.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Junho Ferreira da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Nos termos do art. 432 do Código de Processo Penal, sirvo-me do 

presente para intimá-lo para acompanhar o Sorteio dos Jurados que 

atuarão na Quarta Reunião Ordinária do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca no dia 21.09.2018, às 13h00mim(MT), no Gabinete da 1ª Vara 

Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 102818 Nr: 7822-02.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Neves da Rocha, Edson Neves da 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 Nos termos do art. 432 do Código de Processo Penal, sirvo-me do 

presente para intimá-lo para acompanhar o Sorteio dos Jurados que 

atuarão na Quarta Reunião Ordinária do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca no dia 21.09.2018, às 13h00mim(MT), no Gabinete da 1ª Vara 

Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198166 Nr: 2594-70.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Jesus de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 ¬¬¬¬Decisão

Autos nº 198166

1. Da análise da execução

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Wesley Jesus de 

Oliveira, nascido em 18.11.1987, filho de José Neres de Oliveira e Lidia 

Jesus de Almeida, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia definitiva de fls. 05/05-v, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra 

do Garças-MT: Pena: 04 (quatro) anos e 01 (um) mês, de reclusão, e 80 

(oitenta) dias- multa; Crime: art. 158, §1º, do CP; Pena: 01 (um) ano e 09 

(nove) meses de reclusão, e 80 dias multa; Crime: art. 244-B da Lei n° 

8.069/1990; Regime: semiaberto; Data do fato: (fevereiro a maio de 2014); 

Recebimento da denúncia: 27.05.2014; Suspensão pelo art. 366, CPP: não 

houve; Sentença: 16.10.2014; publicação da sentença:12.05.2016; 

Substituição: não houve; Intimação da sentença: 05.11.2014; Trânsito em 

julgado para o MP: 27.10.2014; Trânsito em julgado para a defesa: 

21.10.2014;

 2. Quanto à remessa, conforme fls.134/135

Ante o exposto, conforme fls.134/135, considerando que o recuperando 

está residindo em outra cidade, e diante da sugestão do Ministério Público 

pela remessa dos autos à Comarca de Nova Xavantina- MT, a fim de que o 

apenado continue o cumprimento da pena no regime aberto, remeta-se.

 3. Dispositivo

a) Remeta-se, o executivo à Comarca de Nova Xavantina- MT, diante da 

alteração de domicílio;

b) Cumpra-se.

 Barra do Garças, 12.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 217489 Nr: 1331-66.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBR, JMMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Jack Marcio Maria Zimmermann - 

OAB:Oab/MT: 19207, Larissa Alves Canedo - OAB:22.542, Leonardo 

André da Mata - OAB:MT 9.126

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 236754 Nr: 13981-48.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leuzimar Alves Cordeiro, Medson Meirele de 

Castro Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 13.09.2018, às 17hrs28min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Realizado o pregão, presente o réu Leuzimar Araujo de Souza. Realizada 

a oitiva da testemunha Jefferson Araújo de Souza. Após, o MM. Juiz 

decidiu: “1. Intimado por edital em fl. 62, o réu Medson Meirele de Castro 

Santos não compareceu e não constituiu advogado, pelo que declaro-lhe 

suspensos o trâmite processual e o prazo prescricional até 12.09.2038. 2. 

Conclusos ao Juízo titular para designar, conforme sua pauta, a 

continuação da instrução.” 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.: 218088 Nr: 1681-54.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Burjack da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Edval Martins Marconcini - OAB:MT 20.331, 

Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 218784 Nr: 2075-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Soares Vieira, Diego Henrique Borges 

Silva, Luiz Coelho da Silva Lopes, Helenon Pereira do Carmo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:, Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 Intimação da advogada do réu LUIZ COELHO DA SILVA LOPES para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 170239 Nr: 2548-52.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Galvão Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada participará do curso “Medidas 

Cautelares no Processo Penal”, promovido pela ESMAGIS/MT, na cidade 

de Cuiabá, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que 

seja realizada no dia 24.04.2017, às 17:00 horas (horário oficial de 

Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 195640 Nr: 905-88.2015.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Félix dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o recurso de apelação interposto pela defesa restou 

parcialmente provido, cumpra-se a sentnça conforme determinado no 

acórdão, procedendo-se com as devidas comunicações e expedindo guia 

de execução penal.

Por fim, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de abril de 2017.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 217177 Nr: 1132-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivan Vieira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Considerando o teor do pedido (fl. 47), nomeio o Defensor Público desta 

comarca para oferecer defesa prévia, em 10 (dez) dias (CPP, art. 408).

No mais, proceda-se à exclusão do nome do subscritor do sistema Apolo.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001737-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Grazziely Barros do Prado (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

TOP LOG IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI (REQUERIDO)

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Os princípios do juizado não colidem para sobrestamento de processo, 
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devendo a parte se for o caso de descumprimento ou na ocasião do 

cumprimento pedir o desarquivamento (que nesta esfera é gratuito), para 

providencias. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Janeiro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011607-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WMARLEY LOPES FRANCO (ADVOGADO(A))

ZEINAB MOHD TAWFIQ TURKI IBRAHIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

ITAUSEG SAUDE S/A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Os princípios do juizado não colidem para sobrestamento de processo, 

devendo a parte se for o caso de descumprimento ou na ocasião do 

cumprimento pedir o desarquivamento (que nesta esfera é gratuito), para 

providencias. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 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, 28 de Fevereiro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001600-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE PEREIRA EUSTAQUIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

29/10/2018 Hora: 12:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

30/10/2018 Hora: 12:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001602-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE EUSTAQUIO BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

30/10/2018 Hora: 12:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LAIS GABRIELY DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/10/2018 Hora: 12:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/10/2018 Hora: 12:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NEUZIMAR DE LIMA MORAIS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/11/2018 Hora: 12:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011555-24.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIDA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de impossibilidade para arcar com as 

despesas processuais. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° 

da Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples pedido por si só não garante a benesse, pois trata-se de 

presunção relativa e, como dito, a Constituição Federal de 1988 assegura 

a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. No caso sub examine, não há informação contida nos autos 

que demonstre inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, sendo 

bom alvitre registrar que - conforme determina o enunciado 116 do Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais - a parte poderá ser intimada para 
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apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: ?ENUNCIADO 116 - O 

Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)? 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. 

Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, FERNANDO DA FONSÊCA MELO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010607-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SIMONE SANTANA COSTA (REQUERENTE)

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intime a parte autora para, em 15 (quinze) dias, juntar nos autos o acordo 

anteriormente mencionado na peça contida no ID 7851386, sob pena de 

reconhecimento da contumácia. Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010150-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELMA APARECIDA DE MELO (EXEQUENTE)

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZIAMAR GONCALVES DA CRUZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - 

MT0020393A, que foi expedido o mandado de penhora nesta data e 

encaminhado para central para o devido cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011947-95.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

IGOR FERNANDES DIB FRANCO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CASTRO MORAIS (EXECUTADO)

MARCELO CASTRO MORAIS (ADVOGADO(A))

HERCULES OLIVEIRA LEAO (EXECUTADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011324-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DAVID SANTANA (REQUERENTE)

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Oportunamente, manifeste-se a requerida acerca das 

alegações da parte autora quanto a valores pendentes de pagamento. 3- 

Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem manifestação, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010544-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (REQUERENTE)

ROSANA DA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. ALVES - ENXOVAIS E COSMETICOS (REQUERIDO)

 

1. Em observância aos princípios da informalidade, celeridade e economia 

processual, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora 

informe nos autos o endereço atualizado da parte requerida, sob pena de 

extinção. 2. Intime-se. 3. Encerrado o prazo concedido, faça conclusos. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012203-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS (REQUERENTE)

WEILY SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente WEILY SILVA SANTOS, por meio de 

seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: WEILY SILVA 

SANTOS - MT0014572A, para se manifestar acerca da certidão do senhor 

Oficial de Justiça, fornecendo o endereço da parte requerida para a 

continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001704-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY FERNANDA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Ante o teor da petição coligida no ID 11727350, intime-se a parte 

exequente para, em 05 (cinco) dias, se manifestar quanto ao pedido de 

parcelamento realizado pela parte executada, na forma do art. 916, §1°, do 

CPC. Outrossim, cientifique a reclamada quanto as disposições do art. 

916, §2°, do CPC. Após, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010366-16.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCIRLEIA BATISTA DE PAULO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha, não sendo 

encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Constado abandono, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 
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9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação 

do Código de Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias 

em que há regramento específico na referida lei especial, razão pela qual 

se revela inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual 

exige a intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, 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, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010940-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADRIANA MARTA OLIVEIRA AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO)

SONIA MARIA COROADINHO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010834-72.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

NAPOLEAO CARVALHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAN GUEDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - 

MT0008963A, informo que foi expedido mandado de penhora e demais 

atos ,nesta data e enviado para central para o cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001816-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRELMAR DIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), no 

prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito, haja vista o trânsito em julgado da r. sentença 

procedente, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000957-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIS MUNARETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se. RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: FERNANDO DA FONSECA MELO 

11/09/2018 - 14:05:33 Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular 

Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município BARRA DO GARCAS Juiz Inclusão FERNANDO DA 

FONSECA MELO Órgão Judiciário BARRA DO GARCAS VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS N° do Processo 

10009576220188110004 Total de veículos: 2 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição NNE2107 MT VW/VOYAGE 1.0 

TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA Circulação JXV6098 GO VW/GOL 

1.0 TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA Circulação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FÁTIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO (ADVOGADO(A))

RICARDO TADEU CABRAL CORBELINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados pela 

requerida, onde a mesma narra acerca de omissão na sentença 

condenatória e, consequentemente, a reforma da decisum que deferiu 

parcialmente os pedidos iniciais contidos na presente actio. 2- Pois bem, 

uma simples olhadela para o recurso denota seu flagrante intento 

meramente modificativo, vez que os embargos em apreço colimam única e 

exclusivamente debater a decisão, denotando seu caráter infringente, 

onde a parte não postula imiscuir o decisum de omissão, contradição ou 

obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível somente em 

hipóteses excepcionais que não se apresentam no caso vertente. 3- 

Cumpre-me elucidar que, estando a parte em desacordo com a decisão, 

deve insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de 
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obter a sua alteração. É certo que em algumas hipóteses, se 

eventualmente a premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, 

naturalmente pode ocorrer a modificação da decisão embargada, todavia, 

no caso em tela os argumentos aventados pela parte embargante não 

podem ser discutidos pelas vias pretendidas, donde se infere não merecer 

acolhida o requerimento em testilha. 4- Com efeito, por ser matéria de 

recurso sui generis, o intituto do embargos de declaração tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que segundo os 

ensinamentos de Yussef Said Cahali, os recorrentes fazem jus ao pleito 

invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada não 

é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do mais 

de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da causa) 

sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos, razões 

pelas quais deve ser rechaçado o recurso em tela. 7- Desta forma, nítido 

que a matéria atacada in casu não tem compleição de ser discutida nesta 

via, já que não se encontra amparada por nenhuma daquelas situações 

preconizadas no art. 1.022 do instrumento adjetivo civil, por visar efeito 

meramente modif icativo, não col imando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão na decisão embargada, notadamente quando 

se fundamentou em argumentos que se prestam para sustentá-la, não 

sendo aqui a sede adequada para se corrigir eventual erro de julgamento. 

8- Intime-se. 9- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002025-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001425-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS PEREIRA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS KELLY SOUSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012321-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA BORGES (EXEQUENTE)

ALEX FERNANDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

1. 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 intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. ORDENO que a secretaria dê vida 

ao item 02 do despacho contido no ID 8739847. 4. Intime-se. 5. Expeça-se 

o necessário. 6. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 018/2018 – DF

A EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA, Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de Cáceres-MT, 

no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – DIVULGAR as Inscrições Deferidas do Processo Seletivo com a 

finalidade de credenciar Pessoas Físicas nas áreas de Assistência Social 

e Psicologia nos termos do Edital nº 016/2018/DF e do Provimento nº 

06/2014/CM.

Candidato(a) com inscrição DEFERIDA: Inscrição Candidato inscrito para a 

área de Psicologia

1 - ADIR SOARES MACHADO JUNIOR 2 - ALESSANDRA THERESA 

BARROSO VIEIRA 3 - ANA CAROLINA HERCULANO ERMISDORFF 4 - 

ANGELICA ABRIL 6 - CAMILA KAZUE FUJIMOTO 7 - CRISTIANO DOS 

ANJOS LOPES 8 - DANÚBIA PRADO DE MORAES RODRIGUES 12 - 

FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 14 - FRANCIANE SILVA LOPES 16 

- GLAYCE REGINA BERTINI RAMOS 18 - JAENNY KAROLINE DA SILVA 

ALMEIDA SOUZA 19 - JOANE RAMOS VIANA DE CASTRO 20 - KALINCA 

GABRILLE BATISTA 25 - LUIS REINALDO CÂNDIDO 26 - MAGNA 

FERNANDES PEREIRA VASSÃO 29 - MAYARA ALMEIDA E SOUZA 30 - 

MONIQUE APARECIDA NEVES TAVARES RACHID JAUDY 32 - RAYANA 

ÍRYS CORBELINO BARROS 34 - RENIELE MAGALHÃES SEBA 35 - 

ROBERTA KELI TESSARI 39 - SUELY DA SILVA OLIVEIRA DE ABREU 

Candidato(a) com inscrição INDEFERIDA: Inscrição - Candidato inscrito 

para a área de Psicologia - Motivo 15 - GÉSSICA FERREIRA NEVES - 

Subitem 5.2 VI 17 - JACQUELINE APARECIDA DE SOUZA E SILVA - 

Subitem 5.2 VI 21 - KAREN MARTINS PICADA LARA DA SILVA - Subitem 

5.2 VI

Candidato(a) com inscrição DEFERIDA:
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Inscrição - Candidato inscrito para a área de Assistência Social

5 - CAMILA DALTO PAULINO BANDEIRA 9 - DIONICE FATIMA DA SILVA 10 

- ERIKA FÁTIMA DE ARRUDA 11 - FERNANDA CRISTINE DIAS TINGO 13 - 

FERNANDA TREVISAN 22 - KELLY NOVAKC RODRIGUES 23 - LÉLIA 

GRACIA PINHEIRO RAMOS 24 - LUCILA ORTEGA 27 - MARIA DANIELA 

CAVALCANTE ALVES 28 - MARTA RODRIGUES DOS SANTOS 31 - NÁDIA 

APARECIDA ANICETO 33 - REGINA APARECIDA DE ALCÂNTARA 

GONZAGA 36 - ROSANA FUZETTI DE FREITAS ARRUDA 37 - ROSENIL 

LUCIA BARBOSA DE MORAES 38 - SIRHAM ABDER RAHMAN ABDALLAH 

40 - VIVIANNY MAWARA LINO CAMPOS E para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será publicado no DJE (Diário da Justiça 

Eletrônica) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e afixado no 

átrio do Foro.

Eu, Ronaldo Ribeiro de Mello, Gestor Administrativo II, digitei.

Cáceres-MT, 14 de setembro de 2018. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza 

de Direito Diretora do Fórum

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005346-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADELAIDE BARBIERO DA SILVA (REQUERENTE)

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE BARBIERI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005346-84.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ADELAIDE BARBIERO DA 

SILVA REQUERIDO: DONIZETE BARBIERI Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Interdição c/c Liminar proposta por Adelaide Barbiero da Silva que objetiva 

a interdição de Donizete Barbieri, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Narra a Requerente, em síntese, ser irmã do interditando Donizete 

Barbieri, o qual padece de enfermidade diagnosticada como CID F.71.1. 

Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. Donizete Barbieri 

impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma vez que a 

sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando 

ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, a Requerente deseja se tornar curadora especial deste para 

prestar-lhe a assistência privada. Deste modo, requer liminarmente, a 

interdição provisória de Donizete Barbieri, nomeando a Requerente para o 

múnus de Curadora, sendo ao final confirmada a tutela postulada. Junta 

documentos pertinentes. É o necessário. Decido. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se 

de Ação de Interdição c/ pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, de modo que deve ser analisado sob o prisma do 

art. 298 do CPC. Ademais, a concessão de Tutela Provisória de Urgência, 

conforme preceitua o art. 300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde que 

presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial 

e a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte requerente caso 

venha a ser procedente a decisão de mérito. Nesta senda, ante a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, 

vez que verifica-se a enfermidade do interditando mediante os atestados 

médicos firmados por profissionais competentes acostado nos autos, bem 

como a urgência da medida, declaro a interdição provisória do Requerido e 

nomeio como sua curadora provisória a Sra. Adelaide Barbiero da Silva, 

qualificada na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao interditando, 

salvo com autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 29 

de novembro de 2018 às 16h15min, data em que será realizada a 

entrevista do interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de sua 

Curadora Provisória, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem 

como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se 

a equipe técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na 

residência do interditando, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Cáceres, 10 de setembro de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005346-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADELAIDE BARBIERO DA SILVA (REQUERENTE)

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE BARBIERI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005346-84.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ADELAIDE BARBIERO DA 

SILVA REQUERIDO: DONIZETE BARBIERI Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Interdição c/c Liminar proposta por Adelaide Barbiero da Silva que objetiva 

a interdição de Donizete Barbieri, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Narra a Requerente, em síntese, ser irmã do interditando Donizete 

Barbieri, o qual padece de enfermidade diagnosticada como CID F.71.1. 

Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. Donizete Barbieri 

impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma vez que a 

sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando 

ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, a Requerente deseja se tornar curadora especial deste para 

prestar-lhe a assistência privada. Deste modo, requer liminarmente, a 

interdição provisória de Donizete Barbieri, nomeando a Requerente para o 

múnus de Curadora, sendo ao final confirmada a tutela postulada. Junta 

documentos pertinentes. É o necessário. Decido. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se 

de Ação de Interdição c/ pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, de modo que deve ser analisado sob o prisma do 

art. 298 do CPC. Ademais, a concessão de Tutela Provisória de Urgência, 

conforme preceitua o art. 300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde que 

presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial 

e a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte requerente caso 

venha a ser procedente a decisão de mérito. Nesta senda, ante a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, 

vez que verifica-se a enfermidade do interditando mediante os atestados 

médicos firmados por profissionais competentes acostado nos autos, bem 

como a urgência da medida, declaro a interdição provisória do Requerido e 

nomeio como sua curadora provisória a Sra. Adelaide Barbiero da Silva, 

qualificada na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao interditando, 

salvo com autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 29 

de novembro de 2018 às 16h15min, data em que será realizada a 

entrevista do interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de sua 

Curadora Provisória, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem 

como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se 

a equipe técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na 

residência do interditando, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Cáceres, 10 de setembro de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002858-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL CARDOSO DA COSTA (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENCA PAULA CARDOSO DA COSTA (REQUERIDO)
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REQUERIDO: LAURENCA PAULA CARDOSO DA COSTA Vistos etc. Defiro 

a juntada de substabelecimento. Diante da situação de extrema debilidade 

da interditanda, conforme o estudo psicossocial acostado aos autos, o 

que foi corroborado pelo relatório médico ora apresentado, DISPENSO a 

realização de entrevista da interditanda. Trata-se de Ação de Interdição e 

Curatela com pedido de Tutela de Urgência proposta por Evanil Cardoso da 

Costa que objetiva a interdição de Laurença Paula Cardoso da Costa. 

Narra a Requerente, em síntese, ser filha da interditanda Laurença Paula 

Cardoso da Costa, a qual, é portadora de doença neurológica (Neoplasia 

Maligna Cerebelo). Afirma que a patologia apresentada pelo Sra. Laurença 

Paula Cardoso da Costa impossibilita-a de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que necessita de cuidados contínuos. Assim, em 

virtude da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos e 

administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja se tornar 

curadora especial deste para prestar-lhe a assistência privada. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. Nesta 

oportunidade, após a realização da entrevista da interditanda, o Ministério 

Público se manifesta favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. 

Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu 

artigo 2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é 

estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são 

mais considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a 

interditanda é portadora de doença neurológica (Neoplasia Maligna 

Cerebelo), o que lhe dificulta a manifestação de sua vontade, é certo que 

a interdição é medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. 

Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, 

examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que o interditando 

apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os atos da vida 

civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu que a 

interditanda não possui capacidade de administrar suas funções de 

necessidades básicas, bem com gerir sua vida civil. Nesse sentido, dispõe 

o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, 

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, 

o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de LAURENÇA PAULA 

CARDOSO DA COSTA, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo 

negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio lhe curadora 

EVANIL CARDOSO DA COSTA, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publiquem-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários, em face de gratuidade da justiça. Saem os presentes 

intimados. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de 

Curatela Definitiva. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002858-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL CARDOSO DA COSTA (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENCA PAULA CARDOSO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 

(TRINTA) DIAS PROCESSO Nº 1002858-59.2018.8.11.0006 ESPÉCIE: 

[Tutela e Curatela] REQUERENTE: EVANIL CARDOSO DA COSTA 

REQUERIDO: LAURENCA PAULA CARDOSO DA COSTA CAUSAS DA 

INTERDIÇÃO:Extrema debilidade da interditanda, conforme o estudo 

psicossocial acostado aos autos, o que foi corroborado pelo relatório 

médico ora apresentado LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE 

RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E 

PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA:Vistos etc. Defiro a juntada de 

substabelecimento. Diante da situação de extrema debilidade da 

interditanda, conforme o estudo psicossocial acostado aos autos, o que 

foi corroborado pelo relatório médico ora apresentado, DISPENSO a 

realização de entrevista da interditanda. Trata-se de Ação de Interdição e 

Curatela com pedido de Tutela de Urgência proposta por Evanil Cardoso da 

Costa que objetiva a interdição de Laurença Paula Cardoso da Costa. 

Narra a Requerente, em síntese, ser filha da interditanda Laurença Paula 

Cardoso da Costa, a qual, é portadora de doença neurológica (Neoplasia 

Maligna Cerebelo). Afirma que a patologia apresentada pelo Sra. Laurença 

Paula Cardoso da Costa impossibilita-a de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que necessita de cuidados contínuos. Assim, em 

virtude da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos e 

administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja se tornar 

curadora especial deste para prestar-lhe a assistência privada. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. Nesta 

oportunidade, após a realização da entrevista da interditanda, o Ministério 

Público se manifesta favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. 

Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu 

artigo 2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é 

estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são 

mais considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a 

interditanda é portadora de doença neurológica (Neoplasia Maligna 

Cerebelo), o que lhe dificulta a manifestação de sua vontade, é certo que 

a interdição é medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. 

Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, 

examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que o interditando 

apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os atos da vida 

civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu que a 

interditanda não possui capacidade de administrar suas funções de 

necessidades básicas, bem com gerir sua vida civil. Nesse sentido, dispõe 

o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, 

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, 

o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de LAURENÇA PAULA 

CARDOSO DA COSTA, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo 

negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio lhe curadora 

EVANIL CARDOSO DA COSTA, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publiquem-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários, em face de gratuidade da justiça. Saem os presentes 

intimados. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de 

Curatela Definitiva. Alethea Assunção Santos 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, Rosemar da Silva Santos , 

Técnica Judiciária, digitei. Cáceres-MT, 14 de setembro de 2018 Jackline 

Márcia Dias Tingo Gestor Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002878-50.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 

(TRINTA) DIAS PROCESSO Nº 1002878-50.2018.8.11.0006 ESPÉCIE: 

[Tutela e Curatela] REQUERENTE: CLEIDINEIA BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: FRANCISCO DA SILVA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: 

Enfermidade diagnosticado como CID G621 (polineuropatia alcoólica), K103 

(alveolite maxilar), e G 682.2 (paraplegia não especificada) LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA 

SENTENÇA: Vistos etc. Nomeio a Defensoria Pública como curadora 

especial ao interditando Francisco da Silva. Trata-se de Ação de 

Interdição e Curatela com pedido de Tutela de Urgência proposta por 

Cleidinéia Batista da Silva que objetiva a interdição de Francisco da Silva. 

Narra a Requerente, em síntese, ser filha do interditando Francisco da 

Silva, o qual, em razão de um acidente vascular cerebral, padece de 

enfermidade diagnosticado como CID G621 (polineuropatia alcoólica), K103 

(alveolite maxilar), e G 682.2 (paraplegia não especificada). Afirma que a 

patologia apresentada pelo Sr. Francisco da Silva impossibilita-o de reger 

sua vida de forma independente, uma vez que necessita de cuidados 

contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja 

se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência privada. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. Nesta 

oportunidade, após a realização da entrevista do interditando, o Ministério 

Público se manifesta favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. 

Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu 

artigo 2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é 

estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são 

mais considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o 

interditando é portador de doença diagnosticado sequela como CID G621 

(polineuropatia alcoólica), K103 (alveolite maxilar), e G 682.2 (paraplegia 

não especificada), o que lhe dificulta a manifestação de sua vontade, é 

certo que a interdição é medida necessária à garantia de sua qualidade de 

vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, 

pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que o interditando 

apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os atos da vida 

civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu que o 

interditando não possui capacidade de administrar suas funções de 

necessidades básicas, bem com gerir sua vida civil. Nesse sentido, dispõe 

o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, 

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, 

o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de FRANCISCO DA 

SILVA, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, 

na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil, nomeio lhe curadora CLEIDINÉIA BATISTA 

DA SILVA, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publiquem-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários, em face 

de gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. Homologo a 

renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu,Rosemar da Silva 

Santos , Técnica Judiciária, digitei. Cáceres-MT, 14 de setembro de 2018 

Jackline Márcia Dias Tingo Gestor Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001011-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. J. (ADVOGADO(A))

R. S. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001011-90.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ROSIMAR SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ELIS RUFINA DITOTE Vistos etc. Concedo o prazo 

de 10 (dez) dias para juntada de substabelecimento. Dê-se vistas dos 

autos à Defensoria Pública. Após, intime-se a parte autora. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 58205 Nr: 4560-77.2006.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVSS, IBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

58205 §!&s&¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4560-77.2006.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARCOS VINICIOS SILVA SANTOS e IZAIRA 

BARBOSA DA SILVA

PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALVES DOS SANTOS

INTIMANDO: Executado(a, s): José Alves dos Santos Filiação: Luiz Alves 

dos Santos e Rosa Maria dos Santos, brasileiro(a), , Endereço: Atualmente 

encontra-se em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO acima qualificado, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para que efetue o 

pagamento das prestações alimentícias em atraso, a parte exequente, no 

valor R$ 47.984,42 (Quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro 

reais e quarente e dois centavos).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de ação de execução de 

alimentos proposta por M.V.S.S., representados por sua genitora Izaira 

Barbosa da Silva, em desfavor de José Alves dos Santos, todos 

devidamente qualificados na inicial. Às fls. 227, 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 e intimado através de edital (fls. 224/225), 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 
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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 José Alves dos Santos, pelo prazo de 90 

(noventa) dias, nos termos do artigo 528, § 3.º, do Código Processual Civil. 

Determino a intimação do executado, por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, para que efetue o 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 o cumprimento do mandado de prisão seja 

infrutífero ou decorrido o prazo mencionado, devidamente certificado, 

dê-se vista à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. 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, 13 de setembro de 2018.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 133268 Nr: 2114-28.2011.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFCDS, JFCDS, APFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DANTAS SOUZA - 

OAB:16.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o teor de certidão retro, intime-se a Sra. Neide Ferreira 

Martins, conforme endereço informado em fls. 129, para que promova a 

regularização processual nos autos, sob pena de extinção do presente 

feito.

Decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, à conclusão.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 142080 Nr: 11859-32.2011.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTA, GSAJ, TTA, CAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. retro, intime-se a parte autora pessoalmente, para 

que manifeste prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se vista dos autos à 

Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Em seguida, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 138368 Nr: 7857-19.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de folhas retro e petição de fls. 119/120, intime-se 

a inventariante para manifestação e regularização processual, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, venham os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 177001 Nr: 456-27.2015.811.0006

 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: DONARIA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Inicialmente, proceda-se o desentranhamento dos documentos de fls. 

73/83 uma vez que estranho ao feito e juntando-os aos autos 

correspondentes.

 Ademais, compulsando os autos verifica-se que os herdeiros 

renunciaram seus respectivos quinhões em favor da inventariante 

acostando aos autos declaração de renúncia (fls. 18/19).

Todavia, imperioso mencionar que a renúncia somente pode ser efetivada 

por escritura pública ou por termo judicial, conforme disposto no art. 1806 

do Código Civil.

Dessa maneira, intime-se a inventariante via advogado constituído para 

apresentar escritura pública ou termo judicial de renúncia dos herdeiros e 

plano de partilha, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 159530 Nr: 7295-39.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCT, JCT, CCTDA, EJMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERRER ANTUNES 

MACIEL - OAB:12394, RAQUEL MENDES DOS SANTOS - OAB:13063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a ausência da certidão negativa de débito fiscal expedida 

pela Fazenda Pública Federal, intime-se novamente a inventariante, via 

advogado constituído, para acostá-la aos autos, sob pena de aplicação do 

disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do Código de 

Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 170420 Nr: 6584-97.2014.811.0006

 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: TCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GONÇALVES PICHININ - 

OAB:2.337 B

 Vistos etc.

Proceda-se à anotação no sistema processual que se trata de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o Executado a fim de cumprir voluntariamente o julgado, 

promovendo o adimplemento da obrigação de fazer, no prazo de 15 

(quinze) dias, a partir de sua intimação, sob pena de busca e apreensão 

nos termos do art. 538 do Código de Processo Civil.

Em não sendo cumprindo voluntariamente a obrigação e devidamente 

certificado, intime-se a Exequente para requerer o que de direito.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005346-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADELAIDE BARBIERO DA SILVA (REQUERENTE)

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE BARBIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005346-84.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ADELAIDE BARBIERO DA 

SILVA REQUERIDO: DONIZETE BARBIERI Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Interdição c/c Liminar proposta por Adelaide Barbiero da Silva que objetiva 

a interdição de Donizete Barbieri, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Narra a Requerente, em síntese, ser irmã do interditando Donizete 

Barbieri, o qual padece de enfermidade diagnosticada como CID F.71.1. 

Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. Donizete Barbieri 

impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma vez que a 

sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando 

ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, a Requerente deseja se tornar curadora especial deste para 

prestar-lhe a assistência privada. Deste modo, requer liminarmente, a 

interdição provisória de Donizete Barbieri, nomeando a Requerente para o 

múnus de Curadora, sendo ao final confirmada a tutela postulada. Junta 

documentos pertinentes. É o necessário. Decido. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se 

de Ação de Interdição c/ pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, de modo que deve ser analisado sob o prisma do 

art. 298 do CPC. Ademais, a concessão de Tutela Provisória de Urgência, 

conforme preceitua o art. 300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde que 

presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial 

e a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte requerente caso 

venha a ser procedente a decisão de mérito. Nesta senda, ante a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, 

vez que verifica-se a enfermidade do interditando mediante os atestados 

médicos firmados por profissionais competentes acostado nos autos, bem 

como a urgência da medida, declaro a interdição provisória do Requerido e 

nomeio como sua curadora provisória a Sra. Adelaide Barbiero da Silva, 

qualificada na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao interditando, 

salvo com autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 29 

de novembro de 2018 às 16h15min, data em que será realizada a 

entrevista do interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de sua 

Curadora Provisória, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem 

como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se 

a equipe técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na 

residência do interditando, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Cáceres, 10 de setembro de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000035-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDIENE TAVARES CUNHA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, 

a fim de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para manifestar-se nos autos e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão do oficial de 

justiça Id 13044516.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004960-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA (ADVOGADO(A))

NEZIO TOLEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CÁCERES 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA RECOLHER CUSTAS 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 Custas Judiciárias, conforme cálculo 

acostado ao feito (ID 14767934), sob pena da adoção das providências 

prevista nos Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ. 

Cáceres/MT, 14 de setembro de 2018 Anelise Dolores de Assis Cintra 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002199-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO TREVIZAN LOPES (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, 

a fim de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para manifestar-se nos autos e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão do oficial de 

justiça Id 14197716.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001202-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

JEAN BORGES ALVES (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANISIO BRAZ (REQUERIDO)

JUCARA PARREIRA DUARTE BRAZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Averbação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 
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aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 15 de setembro de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002407-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DA CRUS CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

CERTIDÃO Certifico para os devidos e legais efeitos que a contestação de 

id: 14188447 é tempestiva, impulsiono os autos, a fim de Intimar o 

advogado da parte autora para querendo apresentar replica no prazo 

legal. Cáceres MT, 14 de setembro de 2018. Eliana de Fátima Segatto 

Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163010 Nr: 300-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JAIRO ANSELMO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), 

a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 49/50. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas e 

R$136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins de 

guia de Taxa. Fica cientificado 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 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via 

Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132171 Nr: 898-32.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA PEREIRA LEITE, PLINIO SAMACLAY 

DE LIMA MORAN, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUÉRIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648 SP

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$3115,56 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

275/283. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$1.557,78 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito 

centavos), para recolhimento da guia de Custas e R$1.557,78 (Hum mil, 

quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), para fins 

de guia de Taxa. Fica cientificado 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 número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154007 Nr: 1374-02.2013.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA, VANUSA 

LEOCADIO DE OLIVEIRA, JACI MUDESTO DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA 

LEOCADIO DE OLIVEIRA

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

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.801,94(Hum mil, oitocentos e um reais e noventa e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da sentença de folhas 98/98/v. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$900,97 (novecentos reais e 

noventa e sete centavos), para recolhimento da guia de Custas e 

R$900,97 (novecentos reais e noventa e sete centavos), para fins de guia 

de Taxa. Fica cientificado 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 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via 

Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68241 Nr: 5713-14.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CONSTANTINO RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

7.478,80(Sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), 

a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 93/101. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 3.819,20 (Três mil, 

oitocentos e desenove reais e vinte centavos), para recolhimento da guia 

de Custas e R$ 3.659,60 (Três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e 

sessenta centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado 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 número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 45551 Nr: 3941-84.2005.811.0006

 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: JACKELINE FERNANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE LUDGERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9225

 CERTIDÃO

 Analisando os autos verifica-se que o petitório retro (fls. 360) a priori está 

equivocado tendo em vista que consta no andamento de intimação e 

publicação de expedientes no "Sistema Apolo" que a audida parte 

requerente fora intimada acerca do despacho de fls. 345 e para dar 

andamento ao feito (fls. 357). No que tange à decisão de fls. 350/356 

infere-se que trata-se de cópia de decisum exarado no feito de código n. 

76637, não havendo portanto em falar-se de eventual reabetura de prazo 

in casu para a aludida parte.

 Outrossim por oportuno impulsiono os autos com o intuito de que a parte 

requerida, na pessoa de seu Advogado, promova o cumprimento da 

obrigação e/ou pleiteie o que entender de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142106 Nr: 11885-30.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SILVA GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte exequente, por meio de seu advogado legalmente 

constituído, para manifestar-se a respeito da certidão negativa do Oficial 

de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6076 Nr: 451-98.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON BATISTA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI CARLOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

JULIANO ROSSI - OAB:5498/MT, PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH 

- OAB:5.325

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

162/166. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

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

guia de Custas e R$136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três 

centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado 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 número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133470 Nr: 2342-03.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE SOUZA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141-A/BA, LUÍS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO - 

OAB:16.780/BA

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

148/151v. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

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

recolhimento da guia de Custas e R$136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado 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 número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85770 Nr: 1322-45.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO VALE GARCIA OLIVEIRA

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

FRANCISCO DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

119/123, considerando a proporção estabelecida de 66% para a Parte 

Autora e 44% para a Parte Ré. Este valor deverá ser pago de forma 

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

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

e seis reais e vinte e três centavos), para fins de guia de Taxa. Fica 

cientificado 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 número único do 

processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em 

seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá 

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

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal 

Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6598 Nr: 1178-28.1996.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAEJ NAJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 
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VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

240/246. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

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

guia de Custas e R$136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três 

centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado 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 número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130087 Nr: 8719-24.2010.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A MT, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL SOUSA SILVA, Cpf: 

03277458199, Rg: 2089876-2, Filiação: Claudinei Alves da Silva e Maria do 

Carmo Ferreira de Souza Silva, data de nascimento: 10/12/1988, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, casado(a), corretor de automoveis, 

Telefone 9316-7373. 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$ 505,09 (Quinhentos e cinco reais e nove 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Protesto.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cáceres, 14 de setembro de 2018

FABIO SILVA DE OLIVEIRA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51812 Nr: 1131-05.2006.811.0006

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:133091/SP, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:23.840/DF

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

150/155. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

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

guia de Custas e R$136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três 

centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado 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 número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152397 Nr: 11386-12.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO 

VELLOZO - OAB:109.231/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$8.964,18 (oito mil novecentos e sessenta e quatro reais e dezoito 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 98/98v. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$4.563,64 (quatro 

mil quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), 

para recolhimento da guia de Custas e R$4.400,54 (quatro mil e 

quatrocentos reais e cinquenta e quatro centavos), para fins de guia de 

Taxa. Fica cientificado 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 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via 

Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87727 Nr: 3222-63.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA ANDRESSA LTDA, JOSÉ 

LOMBARDI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 

MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

DILIGENCIAR – ANDAMENTO DA MISSIVA

Impulsiono os autos para intimar a parte autora/interessada, na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que informe/diligencie, no prazo de 15 

dias, acerca do andamento/cumprimento da epístola retro expedida, 

promovendo assim o andamento do feito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005191-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005191-81.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO 1 – Considerando a petição de 

id. 15302845 e os demais documentos juntados pela ré no dia 12/09/2018, 

INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 24 (vinte quatro) horas se 

manifeste a respeito. 2 – Em seguida, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo 

e REMETAM-SE os autos conclusos. 3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 14 de setembro de 2018. ALETHEA ASSUNÇÃO SANTOS 

Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003263-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA DA CONCEICAO GUIA LEITE (REQUERENTE)

EDSON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (REQUERIDO)

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA (ADVOGADO(A))

 

AGUARDANDO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DOS CONFINANTES

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005418-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE LUIZ CAETANO DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR PEDRO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005418-71.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: VICENTE LUIZ CAETANO DE ASSIS REQUERIDO: GILMAR 

PEDRO DE LIMA Vistos etc. Cumpra-se a carta precatória, servindo a 

cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao Juízo 

Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens de 

estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 14 de Setembro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005407-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005407-42.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. É cediço que este 

Juízo tem adotado o entendimento segundo o qual para que haja interesse 

de agir, necessário se faz a prova imediata de tentativa de solução 

administrativa da controvérsia, vale dizer que, no caso das ações de 

cobrança do seguro DPVAT, necessário se faz a prova do esgotamento 

da via administrativa no sentido de que reste evidenciado o indeferimento 

administrativo do pedido. Ocorre que pelo documento juntado no id. 

15312217 há a informação de que o pedido não foi indeferido, mas deixou 

de ser apreciado por insuficiência de documentos. Logo, a via 

administrativa não teria sido esgotada. Ademais, apesar de relatar na 

inicial que buscou informações junto a administradora do Seguro no 

tocante a que informações seriam pendentes para concluir o 

procedimento, sem que neste sentido tenha recebido resposta satisfatória, 

não há nos autos a informação deste contato direto entre a parte e a 

seguradora. Dito isto, necessário se faz que o autor complemente a inicial 

a fim de que comprove o esgotamento da via administrativa, sob pena de 

não o fazendo ter sua inicial indeferida. Para tanto, anoto o prazo de 15 

dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 14 de Setembro 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005403-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005403-05.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ESMERALDA PEREIRA DA SILVA RÉU: ADEMIR FERNANDES Vistos, etc. 

Defiro a gratuidade da justiça. Como a inicial informou que o réu 

encontra-se em local incerto e não sabido, realizando pesquisa de seu 

endereço junto a plataforma virtual localizei os seguintes dados: CPF: 

395.555.261-68 Nome Completo: ADEMIR FERNANDES Nome da Mãe: 

ROSA DE ABREU FERNANDES Data de Nascimento: 14/02/1971 Título de 

Eleitor: 0011871101856 Endereço: QD 3 CONJUNTO 6 CASA 4 04 STHQ 

LAGO NORTE CEP: 71551-324 Municipio: BRASILIA UF: DF Atentando-se 

ao endereço encontrado, cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a 

audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo sistema PJE, para que 

se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o pedido, com aplicação 

analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cáceres/MT, 14 de Setembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004314-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

VALDIR NATAL ZAMPIRON (AUTOR(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA MARIA SANTIAGO (AUTOR(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))
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CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

JOSE LOMBARDI FILHO (RÉU)

ANDRESSA SANCHES LOMBARDI (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004314-78.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

VALDIR NATAL ZAMPIRON, ANA MARIA SANTIAGO RÉU: JOSE 

LOMBARDI FILHO, ANDRESSA SANCHES LOMBARDI Como este juízo 

deliberou pela realização de diligência de constatação e sendo necessária 

a existência de documentação para amparar o cumprimento do fato por 

Oficial de Justiça, a ata foi encerrada, servindo uma cópia dos fatos já 

ocorridos como mandado. A audiência foi suspensa para realização da 

diligência às 16:03 horas. Inobstante não tenha sido descrito, oralmente, 

foi facultado aos presentes acompanharem a diligência. Às 16:25 retornou 

o Oficial de Justiça informando que o Requerido de fato esta internado no 

quarto nº 156. Sem prejuízo da apresentação da certidão posteriormente, 

retomo os trabalhos da audiência e passo a analisar os demais pedidos. 

Rememorando, a parte Requerida postula pela redesignação da audiência 

em razão de problemas de saúde. Pela diligência realizada, o Oficial de 

Justiça constatou que o Requerido esta internado na unidade médica 

Hospital São Luiz. Já a parte Autora inicialmente postulou pela realização 

da instrução, aplicação da penalidade de confissão para a parte que 

restou ausente e designação de nova data para oitiva do Requerido José. 

O artigo art. 362 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 362. A audiência 

poderá ser adiada: I - por convenção das partes; II - se não puder 

comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva 

necessariamente participar; III - por atraso injustificado de seu início em 

tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário marcado. Já o § 1º dispõe 

que o impedimento deve ser comprovado até à abertura da audiência. No 

caso em exame, a alegação apresentada pelo Requerido José restou 

comprovado com a diligência de constatação. Assim, como o fato foi 

arguido no início da abertura da audiência, o pedido de redesignação deve 

ser acolhido. Sendo constatado justo motivo superveniente, toda a 

instrução deve ser realizada em novo momento, sendo vedada a 

realização parcial, sem expressa anuência de ambas as partes, sob pena 

de violação ao principio da unidade e indivisibilidade do ato, conforme 

previsto no art. 358 do Código de Processo Civil. Destaco que o 

fracionamento, pela redação, diz respeito a cisão para os casos de 

impossibilidade da colheita da prova do depoimento do perito e de 

testemunha, situação diversa neste caso. Existindo motivo para 

redesignação do ato, a princípio, não vislumbro substrato jurídico que 

respalde a aplicação da penalidade da confissão em relação a parte que 

não compareceu e não apresentou justificativa. Assim, redesigno a 

instrução para o dia 11 de dezembro de 2018, às 15:30 horas. Expeça-se 

o necessário para intimação dos Requeridos. Fica a cargo das partes 

procederem a intimação de suas testemunhas. Nos termos do art. 362, § 

3º do CPC, fica a cargo da parte que deu causa à redesignação do ato em 

custear à diligência do Oficial de Justiça e despesas das testemunhas, 

devidamente comprovadas. Defiro o pedido de Num. 13902239 – 

Expedição de Carta Precatória. Saem os presentes intimados. Cáceres, 14 

de setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002709-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRISMAR DA SILVA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

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 promover a intimação 

da(s) parte autora para, querendo, manifestar acerca da certidão negativa 

de intimação da parte autora para audiência concentrada e realização de 

perícia, ID Num. 14723907, no prazo de 05 (cinco) dias. Eu,Joel Soares 

Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197026 Nr: 1626-97.2016.811.0006

 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: ALZITA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSO ON LINE LTDA - UOL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

Patrícia Alvares de Oliveira - OAB:20.479, ROSELENE ANUNCIAÇÃO 

MENDES DE OLIVEIRA - OAB:17185/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB: 178.930

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,63(quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da sentença de folhas 125. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas e 

R$136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins de 

guia de Taxa. Fica cientificado 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 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via 

Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165785 Nr: 2843-49.2014.811.0006

 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: BANDEIRANTES CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDORIO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, JOSÉ 

MARCIO DE MENEZES, JAIR DE OLIVEIRA LIMA, CLAUDIA ANGÉLICA DE 

MORAES NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11087/MT, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.758,78(Cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

421/422. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

2.937,50 (Dois mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 

para recolhimento da guia de Custas e R$ 2.821,28 (Dois mil, oitocentos e 

vinte e um reais e vinte e oito centavos), para fins de guia de Taxa. Fica 

cientificado 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 número único do 

processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em 

seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá 

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

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal 

Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100732 Nr: 5825-75.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA APARECIDA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16.780/BA

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$507,71 (quinhentos e sete reais e setenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença de folhas 99. Este valor deverá ser 

pago de forma separada, sendo R$376,85 (trezentos e setenta e seis 

reais e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de Custas e 

R$130,86' (cento e trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins de guia 

de Taxa. Fica cientificado 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 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via 

Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 8842 Nr: 353-79.1999.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JULIO DO NASCIMENTO, SILVANA DO 

NASCIMENTO TAKEBAYASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA SEGUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818, 

EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4210 MT, JOSÉ RENATO DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:6557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 Certifico para os devidos e legais efeitos, que procedi com o envio da 

correspondência - Código JJ910134562BR

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 8842 Nr: 353-79.1999.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JULIO DO NASCIMENTO, SILVANA DO 

NASCIMENTO TAKEBAYASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA SEGUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818, 

EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4210 MT, JOSÉ RENATO DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:6557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 Certifico para os devidos e legais efeitos, que procedi com o envio da 

correspondência - número interno 185265

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148946 Nr: 7518-26.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA-ME, 

MARCELO SILVA, ANDREA CARLA ALVES FIGUEIREDO SILVA

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

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT

 Certifico apara os devidos e legais efeitos que, encaminho o presente 

feito ao setor competente para o devidos arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 151309 Nr: 10142-48.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO-ME, 

MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Na última manifestação, o credor requer a constrição de valores via 

diligência no sistema BACENJUD.

No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa 

satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do 

devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros do executado, deverá o mesmo ser intimado por edital (art. 

854, §2° do NCPC), caso em que poderá no prazo de 05 (cinco) dias 

comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 

854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do NCPC).

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), colha-se a manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) 

dias, sem prejuízo do exercício do direito de defesa pelo executado, nos 

moldes acima em caso de indisponibilidade parcial. Na próxima 

manifestação o credor deverá ainda manifestar-se quanto a possibilidade 

de averbar a ação no SERASA (art. 782, §3° do CPC), bem como 

diligenciar junto ao CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE 

BENS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 202283 Nr: 4828-82.2016.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WATT - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE 

COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANICLEY FERREIRA DE SOUZA, DIANICLEY 

MOURA DE SOUZA BALDUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:MT 11.866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11655

 Vistos etc.

 Compulsando os autos verifica-se que o Edital foi devidamente Publicado 

e disponibilizado via DJE, conforme se extrai de fls. 153.

Assim, deve ser implementado o pedido de penhora em dinheiro, diga-se 

de passagem já deferido no despacho de fls. 132.

Por outro lado, o dinheiro é preferência absoluta à penhora de acordo com 

o art. 835, I do Código de Processo Civil.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros da 

devedora até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código 

de Processo Civil.

Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros da executada, deverá constar no edital advertência de que o 

não pagamento da dívida no prazo legal implicará na conversão do arresto 

em penhora (art. 830,§3º, CPC).

 Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 
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executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), colha-se a manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) 

dias, sem prejuízo do exercício do direito de defesa pela executada, nos 

moldes acima em caso de indisponibilidade parcial.

No mesmo prazo, deverá o exequente manifestar sobre outras medidas 

que achar adequadas inclusive indicando bens passiveis de penhora.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166275 Nr: 3281-75.2014.811.0006

 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: BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXACT-SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA, 

JOSÉ MARCIO DE MENEZES, JAIR DE OLIVEIRA LIMA, CLAUDIA 

ANGÉLICA DE MORAES NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$8.783,39 (oito mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e nove 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

503/504. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$4.476,72 (quatro mil quatrocentos e setenta e seis centavos e setenta e 

dois centavos), para recolhimento da guia de Custas e R$4.306,67 (quatro 

mil trezentos e seis reais e sessenta e sete centavos), para fins de guia 

de Taxa. Fica cientificado 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 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via 

Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005903-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR VENDRAMINI DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS AGENCIA DE CÁCERES MT (RÉU)

 

AO AUTOR PARA IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223480 Nr: 9574-56.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ VALDEMIR DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

786,40(Setecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença de folhas 153/157. Este valor deverá 

ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais 

e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas e R$ 373,00 

(Trezentos e setenta e três reais), para fins de guia de Taxa. Fica 

cientificado 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 número único do 

processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em 

seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá 

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

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal 

Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151578 Nr: 10417-94.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELINA LEAL SILVA RIBEIRO, CELINA LEAL 

SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 CERTIFICO que nesta data remeti para publicação a decisão de fls. 39/41 

bem como, amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE 

EXECUTADA, por meio de seu advogado, acerca da penhora realizada via 

BACENJUD no valor de R$ 750,25 (setecentos e cinquenta reais e vinte e 

cinco centavos) e R$215,61 (duzentos e quinze reais e sessenta e um 

centavos), para que, querendo, apresente IMPUGNAÇÃO NO PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97755 Nr: 2825-67.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA FERRAZ TRANSPORTES E COMERCIO 

LTDA, MARIA DE LOURDES MARIN FERRAZ DE SOUZA, LUIZ AURELIANO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 16.05.2018 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 

da Fazenda Pública Estadual 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.: 138229 Nr: 7705-68.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA PINTO ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:14308, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, JANAINA 
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HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - 

OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - 

OAB:12.768, KELLY CRISTINA DA SILVA - OAB:8156, PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RAFAELA EMÍLIA 

BORTOLINI - OAB:15976, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:12985

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, considerando a devolução 

das Cartas Precatórias, INITMO primeiro a parte autora para que apresente 

suas alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101421 Nr: 6517-74.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. RODRIGUES GONÇALVES, JACKSON 

ALEX RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 19.07.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151578 Nr: 10417-94.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELINA LEAL SILVA RIBEIRO, CELINA LEAL 

SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)REJEITAR 

a presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelos fundamentos acima 

expostos;b)Promova-se a constrição via BACENJUD de valores até o 

montante da última atualização apresentada nos autos que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes à parte Executada, 

bem como pelo sistema RENAJUD; Nada sendo localizado, faça-se a 

busca via INFOJUD;c)Materializado sucesso no bloqueio de bens, lavra-se 

em seguida o termo de penhora e depósito, ou das demais formas de 

constrição, forte no art. 839 do CPC, intimando-se após exequente e 

executado;d)Restando infrutífera as diligências supracitadas, intime-se o 

Exequente a indicar bens dos executados passíveis de penhora, sob pena 

de suspensão da ação, forte no art. 40 da LEF e Súmula 314 do STJ;e)Às 

providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151384 Nr: 10222-12.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO AUGUSTO DOS SANTOS CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO AUGUSTO DOS SANTOS 

CINTRA, Cpf: 17558387191, Rg: 024.478, Filiação: José Avila Cintra e 

Euridice dos Santos Cintra, data de nascimento: 20/06/1957, brasileiro(a), 

natural de J. Paulista-SP, casado(a), funcionário público. 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$ 515,51 (Quinhentos e quinze reais e cinquenta 

e um centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Protesto.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cáceres, 14 de setembro de 2018

FABIO SILVA DE OLIVEIRA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 182850 Nr: 3962-11.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI QUAQUARINI ME, ARI QUAQUARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 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.: 87620 Nr: 3115-19.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. MARQUES & CIA LTDA, NATALINA 

GONÇALVES DA SILVA, RONALDO LUIZ MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente 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.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA MARA GUIMARAES (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002377-96.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ILZA MARA GUIMARAES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Em síntese, a requerente 

alega possuir conta conjunta juntamente com seu esposo, Sr. ATAMIR 

DIAS DE MOURA, perante a requerida. Aduz ainda ser pensionista, 

enquanto seu cônjuge era 1° Tenente da Polícia Militar, recebendo seus 

proventos oriundos do Estado de Mato Grosso na conta conjunta. Com a 

morte de seu esposo, a requerente se dirigiu perante a instituição 

financeira para informar o falecimento do mesmo, quando notou, ao retirar 

um extrato da conta, que a requerida reteve parte do salário do falecido, 

referente a parcelas de empréstimos contraídos por este. Com isto, 
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recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a 

restituição dos valores retidos indevidamente, bem como se abstenha de 

fazer futuras retenções referentes aos empréstimos contraídos. É o breve 

relato. Passa-se a decidir. Pois bem. Reporta-se ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, 

exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da 

medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, 

do Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da medida. Dos 

autos, há documentos indicadores da verossimilhança das alegações da 

requerente, especialmente no que diz respeito a retenção de grande parte 

do salário depositado na conta corrente sem sua autorização, 

demonstrando assim a ilegalidade do ato por parte da requerida. Não se 

pode confundir o desconto em folha para pagamento de empréstimo 

consignado (ao qual possui lei específica), com o caso dos autos, onde 

houve desconto integral dos proventos depositados em sua conta 

corrente, sendo tal prática considerada ilícita, devendo a requerida se 

valer dos meios judiciais para satisfação de seu crédito. Nesse sentido: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. 

IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO COMPENSATÓRIO. 

PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência do STJ, é ilegal a apropriação do salário, 

depositado em conta-corrente, para a satisfação de saldo negativo 

existente na sua conta, cabendo a esta a satisfação do crédito por meio 

de cobrança judicial. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento". (AgRg nos EDcl no AREsp 429.476/RJ, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 03/11/2014). Com 

a edição da Súmula 603 do STJ, as decisões judiciais tinham que seguir o 

disposto no verbete mencionado, conforme art. 297, IV, do CPC. Ocorre 

que, com o cancelamento da Súmula acima citada, não se impõe aos 

julgadores decidirem de maneira diversa ao que dispunha o verbete, 

podendo o juízo manter o entendimento disposto no enunciado cancelado. 

Assim, diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, 

é possível o deferimento da tutela pretendida e medidas necessárias para 

cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para 

determinar à requerida que efetue, no prazo de 02 (dois) dias, a 

restituição do valor de R$ 5.382,22 (cinco mil trezentos e oitenta e dois 

reais e vinte e dois centavos) para a requerente, devendo referidos 

valores serem transferidos para conta corrente n. 19227-9, agência n. 

0184-8, Banco do Brasil, de titularidade da autora, bem como se abstenha 

de efetuar descontos na conta corrente da mesma referente aos 

empréstimos contraídos; c) O não cumprimento do item “b” acarretará 

multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais); d) Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da requerente, 

devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial; e) Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos 

e forma legais. f) Intimem-se as partes acerca da presente decisão, bem 

como da audiência designada para o dia 09/10/2018 às 15h45min; g) 

Cumpra-se. CÁCERES, 31 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA MARA GUIMARAES (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação DIA 09/10/2018 Hora: 15:45 (MT), na sede do JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES ., devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUESONGLEY PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003432-19.2017.8.11.0006. REQUERENTE: D M DE SOUZA LARA 

MOVEIS E UTILIDADES - ME REQUERIDO: MARQUESONGLEY PEREIRA 

LIMA Vistos, etc. Indefere-se o pedido de citação por hora certa, tendo em 

vista que a parte requerida já fora citada, conforme certidão do oficial de 

justiça de id. 14146158. Considerando a proximidade da audiência 

designada e a falta de tempo hábil para o cumprimento das diligências 

necessárias, proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova 

data. Intime-se a parte requerente através de seu patrono e o requerido 

por oficial de justiça, nos endereços mencionados na petição de id. 

14868698. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003396-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ESTRADA DE CARVALHO (REQUERIDO)

ANA LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA CORREA (REQUERIDO)

FERNANDO SCAFF ANTONINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003396-74.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXANDRE AUGUSTO 

VIEIRA REQUERIDO: ROSANGELA ESTRADA DE CARVALHO, ANA 

LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA CORREA Vistos, etc. 

Primeiramente, defere-se o pedido de id. 12920925 e recebe-se o feito 

como Ação de Cobrança. Recebe-se a petição inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Defere-se o pedido de 

redesignação da audiência agendada, tendo em vista haver plausividade 

na justificativa apresentada. Intime-se o requerente para que apresente o 

endereço da executada ROSANGELA ESTRADA DE CARVALHO, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Proceda a secretaria da vara com o 

agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as partes serem 

intimadas do ato. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005408-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O Advogado: JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB: 

MT0007836A da audiência de conciliação DESIGNADA para dia 06 de 

NOVEMBRO de 2018, às 17h00min (MT), devendo estar no ato 

acompanhado de seus cliente independentemente de intimação pessoal, 

sob pena de condenação em contumácia. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000768-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA (EXEQUENTE)

JOAO BATISTA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W L D INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEVERINO JOSE BARRETO OAB - 567.739.431-91 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000768-15.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA 

EXECUTADO: W L D INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

REPRESENTANTE: SEVERINO JOSE BARRETO Vistos, etc. Defere-se a 

habilitação do inventariante. Proceda a secretaria da vara com a inclusão 

do inventariante na capa dos autos. Nos termos do artigo 321 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópias 

legíveis dos documentos pessoais do de cujus e do inventariante, como 

RG e CPF, bem como junte em nome do inventariante comprovante de 

endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a 

competência deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002839-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS QUERINO PEIXOTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002839-24.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JONAS QUERINO PEIXOTO 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Analisando a manifestação de id. 

4884788, verifica-se razão assistir a Defensoria Pública. Proceda a 

secretaria da vara com o agendamento de nova audiência de conciliação, 

devendo as partes serem intimadas acerca da solenidade, sendo o 

requerente intimado pessoalmente, nos termos do art. 186, § 2°, do CPC. 

Cumpra-se. CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003011-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

REGINALDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003011-63.2016.8.11.0006. REQUERENTE: REGINALDO DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Acolhe-se a justificativa apresentada. Proceda a secretaria da 

vara com o agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as 

partes serem intimadas acerca da solenidade. Cumpra-se. CÁCERES, 10 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003010-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MIOTTO (REQUERENTE)

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

CLAUDIO RODARTE CAMOZZI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003010-78.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOSUE MIOTTO REQUERIDO: 

SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Vistos, etc. 

Designa-se o dia 22 de novembro de 2018, às 14h30min, para a realização 

de audiência de instrução. Intimem-se as partes acerca da solenidade, 

devendo as mesmas trazerem até 03 (três) testemunhas. Cumpra-se. 

CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012855-88.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

BERNARDO SALES DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN (ADVOGADO(A))

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012855-88.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: BERNARDO SALES DE 

MORAES EXECUTADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Intime-se o (a) 

executado (a) para se manifestar nos autos, indicando bens passíveis de 

penhora ou requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011563-29.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERREIRA DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011563-29.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: MARCOS AUGUSTO DE 

OLIVEIRA - EPP EXECUTADO: OTAVIO FERREIRA DE CAMPOS Vistos, etc. 

Intime-se o Exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do processo. 

CÁCERES, 10 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011459-71.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (ADVOGADO(A))

ELENIR SONIA DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAND'S COLOURS INDUSTRIA DE COSMETICOS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO (ADVOGADO(A))

NOVA AMERICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011459-71.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: ELENIR SONIA DA SILVA - ME 

EXECUTADO: HAND'S COLOURS INDUSTRIA DE COSMETICOS, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, NOVA AMERICA FOMENTO 

MERCANTIL LTDA Vistos, etc. Intime-se o Exequente para que junte 

cálculo atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser realizada 

a tentativa de penhora no valor já informado nos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 10 de setembro de 2018.
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010136-65.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARIANA DA SILVA MUNIZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010136-65.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: ARIANA DA SILVA MUNIZ 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Considerando a inércia 

do Executado frente a intimação retro, intime-se o Exequente para que 

junte cálculo atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser 

realizada a tentativa de penhora no valor já informado nos autos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005354-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CARVALHO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005354-61.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CAMILA RANGEL ORTIZ 

SANTOS, FABIANA CARVALHO DE MEDEIROS REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

CACERES 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, entende-se 

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 da 

presente ação para, querendo, apresentar contestação. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010906-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

PATRICIA MONTEIRO CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010906-53.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

PATRICIA MONTEIRO CARNEIRO Vistos, etc. Intime-se o Exequente, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar cálculo atualizado e requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento. CÁCERES, 10 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011711-45.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ (ADVOGADO(A))

JEANE STHEFANY BARCELOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

LEANDRO EVANGELISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WLIENE S. RODRIGUES (EXECUTADO)

RAFAEL MAGALHAES COELHO (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA (ADVOGADO(A))

WEMERSON DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

NATHAXA MAGALHAES PLEFFKEN (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEX LUIZ DE MORAIS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011711-45.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: LEANDRO EVANGELISTA DA 

SILVA, JEANE STHEFANY BARCELOS DE SOUZA EXECUTADO: 

WEMERSON DA SILVA COSTA, WLIENE S. RODRIGUES Vistos, etc. 

Intime-se o Exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

cálculo atualizado e requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento. CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004581-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS (ADVOGADO(A))

GERUZA KEILA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

GABRIEL ADORNO LOPES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004581-50.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GERUZA KEILA SOARES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de 

residência em seu nome. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010510-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010510-76.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 
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EXECUTADO: MICHELLE DA SILVA Vistos, etc. Defere-se o 

sobrestamento do feito por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, fica o 

exequente intimado a informar o endereço da executada no prazo 

impostergável de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011542-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011542-19.2016.8.11.0006. REQUERENTE: NILVA SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos comprovante de residência em seu nome. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011324-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS JOSE DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

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

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

VICTOR OLAVO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011324-88.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RUBENS JOSE DA SILVA 

BRITO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos 

comprovante de residência em seu nome. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005408-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005408-27.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Em síntese, 

alega o requerente ter efetuado negócio jurídico de financiamento de 

veículo juntamente com a requerida, tendo já quitado com a obrigação 

pactuada. Aduz ainda que a requerida até o momento não efetuou a baixa 

do gravame de alienação fiduciária do automóvel perante o DETRAN. 

Informa também que tentou resolver o impasse perante a requerida, porém 

sem sucesso. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de 

tutela de urgência que a requerida proceda com a baixa no gravame do 

veículo em questão. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Reporta-se 

ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da medida. Dos autos, há documentos indicadores 

da verossimilhança das alegações do requerente, pois, conforme 

documentos de id. 15315420, 15315426, 15315428 e 15315431, 

verifica-se que o autor quitou o negócio jurídico pactuado, tendo o sistema 

da requerida registrado o pagamento em 07/08/2018, porém o gravame 

ainda não foi retirado do veículo até a presente data. Com relação ao 

perigo na demora, este encontra-se estampado, pois o requerente não 

pode alienar ou transferir o veículo devidamente quitado, podendo 

causar-lhe danos que não poderão serem reparados. Assim, diante dos 

fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da tutela e medidas necessárias para cumprimento da mesma. 

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDE-SE: a) RECEBER 

A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 

e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A 

TUTELA DE URGÊNCIA, determinando que a requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias, promova a baixa no gravame do veículo FORD/FIESTA 

SEDAN, ANO 2006, 1.0 8V, GAS, 4 PORTAS, COR PRATA, PLACAS 

NEY7764, CHASSI 9BFZ20B96B474967, RENAVAM Nº 0088986948, sob 

pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) até o limite de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), contados a partir da intimação desta 

decisão; c) Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do requerente, 

devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da mesma, nos termos 

requeridos na inicial; d) Cite-se a parte promovida, na forma e moldes 

legais; e) Intimem-se as partes da presente decisão, bem como para 

comparecerem à audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

novembro de 2018 às 17h00min; f) Cumpra-se. CÁCERES, 13 de setembro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005381-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DA SILVA FERREIRA (INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005381-44.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO INTERESSADO: VALDECI DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

síntese, alega o requerente que o paciente VALDECI DA SILVA FERREIRA 

possui problemas cardíacos, tendo realizado inclusive cateterismo. Aduz 

ainda que o paciente necessita de passar pelo procedimento denominado 

ANGIOPLASTIA CORONARIANA com urgência, porém não possui 

condições financeiras para arcar com os custos, sendo que o pedido de 

cirurgia já se encontra regulado, contudo não há previsão de atendimento 

do pleito. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de 

urgência que o requerido efetue o procedimento cirúrgico acima 

mencionado em favor do paciente, ainda que necessária a contratação de 

fornecedor particular (sem licitação). Parecer do Núcleo de Apoio Técnico 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso de id. 15322474. É o que merece 

relato. Passa-se a decidir. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, 

com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. Dos autos, há documentos indicadores do grave 

quadro clínico do autor, ao qual necessita com urgência da cirurgia em 
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questão, conforme laudos médicos acostados aos autos. Ainda, diante da 

situação em tela, resta configurada a imprescindibilidade da realização do 

procedimento descrito prescrito, eis que a demora poderá acarretar a 

morte do requerente, exigindo atuação firme do Poder Judiciário. É da 

jurisprudência: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA – URGÊNCIA E NECESSIDADE 

COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

MEIO COERCITIVO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – 

AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE.1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos 

cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para 

manutenção e restabelecimento da saúde.2. Correta a decisão que 

determinou ao ente público que providenciasse a realização de 

procedimento cirúrgico de angioplastia com a colocação de stent 

farmacológico, uma vez que a urgência e a gravidade do caso, com alto 

risco de morte, autorizam a medida, em observância ao princípio da 

dignidade da pessoa humana.3. Embora seja lícito ao Magistrado fixar 

meios coercitivos, como o bloqueio de verbas contra a Fazenda Pública, 

com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, 

somente será viável em caso de descumprimento da decisão judicial, de 

forma que, tendo sido cumprida a obrigação, há de se afastar a 

penalidade determinada pelo Juízo a quo. (ReeNec 113406/2017, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 

20/02/2018) ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos 

legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 

330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o 

requerido, ESTADO DE MATO GROSSO, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie a adoção das providências necessárias para submissão do 

paciente VALDECI DA SILVA FERREIRA ao procedimento cirúrgico 

cardíaco denominado ANGIOPLASTIA CORONARIANA, incluindo-se a 

disponibilização de transporte até a unidade prestadora e o respectivo 

leito de internação, mesmo que necessário em Unidade de Terapia 

Intensiva, seja em hospital da rede pública ou privada (sem licitação); c) O 

não cumprimento do item anterior acarretará em bloqueio nas contas do 

requerido; d) Dispensada a audiência de conciliação, em razão da 

natureza da ação; e) Cite-se o requerido da presente ação para, 

querendo, apresentar contestação; f) Encaminhe-se, via e-mail, cópia da 

presente liminar à assessoria de Saúde da Secretaria de Saúde do 

Estado; g) Intimem-se as partes; h) Cumpra-se. CÁCERES, 13 de setembro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001914-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELVAN CORREIA RIOS (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001914-57.2018.8.11.0006. REQUERENTE: DELVAN CORREIA RIOS 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. Em 

síntese, alega o requerente que, ao realizar compras a prazo no comércio 

local, descobriu que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela requerida. Aduz ainda que mantém negócio jurídico com a 

requerida, porém encontra-se adimplente com os pagamentos. Com isto, 

recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a 

exclusão de seu nome no rol de inadimplentes. É o que merece relato. 

Passa-se a decidir. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro 

no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da medida. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações do 

requerente, pois o mesmo apresentou os comprovantes de pagamento, 

comprovando desta feita estar adimplente com suas obrigações perante a 

requerida. Com relação ao perigo na demora, este encontra-se 

demonstrado, pois o requerente está impedido de efetuar compras a 

prazo, bem como obter crédito perante instituições financeiras, ante a 

negativação aparentemente indevida. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da tutela 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. Isto posto, 

DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos 

legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 

330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando à 

requerida que retire o nome do requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) Dispensar a 

confecção do mandado de citação, tendo em vista que a requerida já 

habilitou patrono nos autos, estando desta feita citada; d) Intimem-se as 

partes acerca da presente decisão, bem como da audiência agendada 

para o dia 19 de setembro de 2018, às 16h30min; e) Cumpra-se. 

CÁCERES, 13 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003377-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ALVES FERRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

LUCAS GONCALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003377-34.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO ALVES FERRO 

DE CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, LUCAS 

GONCALVES DE ARAUJO Vistos, etc. Analisando a petição inicial, 

verifica-se que o pedido da parte requerente com relação à tutela de 

urgência se deu para suspensão dos protestos de títulos 2017343701 e 

2017398177, bem como a suspensão de exigibilidade do IPVA dos 

exercícios de 2015 em diante, ao qual fora deferido por este juízo. 

Considerando o novo protesto realizado, verifica-se o descumprimento da 

medida de urgência no tocante à suspensão da exigibilidade de IPVA. Isto 

posto, determina-se a intimação pessoal do Secretário Estadual de 

Fazenda para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra com a 

decisão de id. 14368934, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Em caso de descumprimento, o que deverá ser informado 

e comprovado pela parte requerente, defere-se o pedido de id. 15280714. 

Cite-se o requerido LUCAS GONÇALVES DE ARAUJO via Carta Precatória, 

no endereço declinado no id. 15174227. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

setembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002372-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS (EXEQUENTE)

BRUNO VINICIUS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002372-11.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: BRUNO VINICIUS SANTOS 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 
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termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 13 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006077-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CASTELLA CARDOSO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LEANDRO LADEIA SEGATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006077-17.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: RICARDO CASTELLA 

CARDOSO & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 13 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014096-34.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIETE CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOEL BORTOLASSI (ADVOGADO(A))

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8014096-34.2010.8.11.0006. REQUERENTE: ELIETE CUNHA REQUERIDO: 

BANCO FINASA S/A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Trata-se de embargos a 

execução opostos por BANCO FINASA S/A. Compulsando os autos, 

verifica-se que o embargante possui em parte razão. Conforme se 

depreende nos autos, mais precisamente no cálculo de id. 15225492, 

verifica-se que os valores a serem restituídos, sem atualizações e 

aplicações de juros e multa, em dobro são no importe de R$ 16.502,40 

(dezesseis mil quinhentos e dois reais e quarenta centavos), e os devidos 

de forma simples no montante de R$ 638,00 (seiscentos e trinta e oito 

reais). Com relação a não aplicação da multa prevista no art. 523, § 1°, do 

CPC, não assiste razão o embargante, pois, conforme se depreende na 

decisão de id. 10903825 ( ao qual foi devidamente intimado em 

06/04/2018), o mesmo foi cientificado da decisão de id. 2602438, ao qual 

determinava o pagamento da dívida exequenda, sob pena de aplicação de 

multa de 10% (dez por cento), não havendo como alegar 

desconhecimento ou falta de intimação para pagamento do montante 

executado. Isto posto, julga-se parcialmente procedente os embargos à 

execução, reconhecendo excesso exequendo e fixando-se como 

montante devido ao exequente o valor de R$ 68.747,53 (sessenta e oito 

mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos). 

Considerando que os valores bloqueados são suficientes para o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento do montante de R$ 68.747,53 (sessenta e oito mil setecentos 

e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Determina-se a 

parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça dados 

bancários para restituição do valor excedente, devendo a secretaria da 

vara, nos termos da normativa acima citada, proceder com os atos 

necessários para levantamento. Cumpridas todas as determinações 

supra, arquivem-se os autos. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de setembro de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 132310 Nr: 1057-72.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEBERGESAN RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO DENUNCIADO DA R. SENTENÇA: Com 

efeito, por se tratar de matéria de ordem pública, com supedâneo legal 

previsto no artigo 61, “caput”, do Código de Processo Penal, c/c artigo 

107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, §1º, todos do Código 

Penal, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALTEBERGESAN RORIGUES, 

qualificado nos autos, em face da ocorrência da prescrição retroativa da 

pretensão punitiva do Estado.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 196105 Nr: 1129-83.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON LUIZ DE OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT, LINNET MENDES DANTAS - 

OAB:18292/MT

 Vistos etc,

Redesigno para o dia 08 de novembro de 2018, às 13h00min.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para a vítima, como requer o 

parquet e concorda a defesa técnica.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 232619 Nr: 2808-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS HERCULANO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B

 Vistos etc,

Ante o teor do ofício de fls. 27, DEVOLVA-SE a comarca de origem, com 

as nossas homenagens.

 Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 197778 Nr: 2142-20.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR SOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 
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OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Vistos etc,

Trata-se de denúncia crime oferecida pelo membro ministerial, imputando 

ao indiciado a prática de crime previsto do art. 306, c/c art. 298, inciso III, 

da Lei nº 9.503/97, cuja pena mínima cominada é igual ou inferior a um ano.

Estando presentes os requisitos do Art. 89, da Lei 9.099/95, verificando 

que o indiciado hodiernamente não está sendo processado, presentes os 

demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, 

considerando que o indiciado aceitou a proposta de suspensão 

condicional do processo criminal, HOMOLOGO por sentença o referido 

acordo, declaro SUSPENSO o processo e submeto o acusado ao período 

de prova de 02 (dois) anos, não correndo a prescrição durante esse 

prazo, sob as condições acima determinadas pelo ilustre representante 

ministerial.

Expirado o prazo, sem motivos para revogação, voltem-me conclusos os 

autos, para ser declarada extinta a punibilidade.

A vítima sai pessoalmente intimada e aceitou as condições impostas para 

o fim de dar quitação no juízo cível dos danos eventualmente causados 

pelo acusado à vítima.

 Apontado o inadimplemento, certifique-se, abrindo-se vista ao Ministério 

Público. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 91808 Nr: 6928-54.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ALMEIDA DA SILVA, PAULO AMÂNCIO 

DA CRUZ, OSVALDO ROSA DE ALMEIDA, MARCOS RODRIGUES DE 

MIRANDA, ODELÍCIO MANOEL DA SILVA, EDMAR RAMOS RODRIGUES, 

MARIA HELENA ARDIGO, ADILSON DOURADO DURAN, MARIVANIA 

OSINAGA DE SOUZA, ADILSON DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, EVERALDO 

BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, GRACE ALVES DA 

SILVA - OAB:15888, KLEBER SOUZA SILVA - OAB:8002 MT, 

LINDOMAR DA SILVA REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT, LUCY ROSA DA 

SILVA - OAB:2613, WANDERLEI LOPES DA CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 6928-54.2009.811.0006 –Id. 91808

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOEL ALMEIDA DA SILVA, PAULO AMÂNCIO DA CRUZ, ODELÍCIO 

MANOEL DA SILVA, MARCOS RODRIGUES DE MIRANDA, OSVALDO 

ROSA DE ALMEIDA, EDMAR RAMOS RODRIGUES, ADILSON DOURADO 

DURAN, MARIVANIA OSINAGA DE SOUZA, MARIA HELENA ARDIGO, 

ADILSON DE FREITAS

INTIMANDO: Denunciado: Adilson Dourado Duran, Rg: 1229922-7 SSP MT 

Filiação: Jaime Duran e Inácia Maria Dourado Duran, data de nascimento: 

24/11/1975, brasileiro(a), natural de Vila Bela da Santíssima-MT, 

solteiro(a), motorista, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU ADILSON DOURADO DURAN, acima 

qualificado, da sentença condenatória prolatada em seu desfavor, cuja 

parte dispositiva segue abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “(...) DISPOSITIVO Pelo exposto, e por tudo o mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

para CONDENAR os réus JOEL ALMEIDA DA SILVA, brasileiro, filho de 

João Gomes da Silva e Maria Nice Almeida, PAULO AMANCIO DA CRUZ, 

brasileiro, filho de Mauricio da Cruz e Aureliana Amâncio da Cruz, 

MARCOS RODRIGUES DE MIRANDA, vulgo BAIANO, brasileiro, filho de 

Eduardo Pinto de Miranda e Maria de Lourdes Rodrigues, EDMAR RAMOS 

RODRIGUES, vulgo SANTO ANTONIO, brasileiro, filho de Eva Renilda 

Ramos Rodrigues e Benedito Jorge Rodrigues, ADILSON DE FREITAS, 

brasileiro, filho de Aparecido de Freitas e Floriza Freitas da Silva, ADILSON 

DOURDO DURAN, vulgo Baixinho, filho de Jaime Duran e Inácia Maria 

Dourado Duran e MARIVANIA OSINAGA DE SOUZ, brasileira, filha de 

Arnaldo Santa de Souza e Marilda Osinaga, por transgressão aos ditames 

do art. 35, caput da Lei n. 11.343/06, para CONDENAR o denunciado 

ODELÍCIO MANOEL DA SILVA, brasileiro, filho de Juviniano Manoel da Silva 

e Durvina Lucia de Araujo, pela transgressão do disposto no art. 35 da Lei 

n. 11.343/06 e art. 180, do Código Penal, bem como para CONDENAR a 

denunciada MARIA HELENA ARDIGO, brasileiro, filha de Clovis Ardigo e 

Marina Maciel Ardigo, por transgressão ao art. 33 da Lei n. 11.3430/06, e 

assim, passo à individualização da pena. DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06 

– RÉUS JOEL, PAULO, MARCOS, EDMAR, ADILSON DE FREITAS, ADILSON 

DURAN, MARIVANIA E ODELÍCIO A pena prevista para o crime é de 

reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 

1.200 (mil e duzentos) dias-multa. A culpabilidade está bem determinada, 

visto que imputáveis, conscientes da ilicitude de suas condutas, 

sendo-lhes exigível comportamento diverso, em conformidade com o 

direito. As personalidades não evidenciaram anormalidade. Os motivos e 

as condutas sociais não ficaram esclarecidos. As circunstâncias e as 

consequências do crime não apresentam particularidades. Não há, na 

espécie, influência de comportamento de vítima. De outro lado, quanto aos 

antecedentes: Joel, Paulo, Marcos, Edmar, Adilson De Freitas, Marivania e 

Odelício eram primários à época dos fatos. Adilson Dourado Duran possui 

condenação criminal transitada em julgado em data anterior ao presente 

fato, por crime de furto qualificado (processo nº 66067.2006.811.0077), 

estando, portanto, caracterizada a agravante da reincidência nos termos 

dos arts. 61, inc. I, e 63 do Código Penal. Diante das circunstâncias do art. 

59 do Código Penal e, especialmente, pelas condições pessoais 

(antecedentes) acima destacadas, fixo as penas: Para os réus JOEL, 

PAULO, MARCO, EDMAR, ADILSON DE FREITAS, MARIVANIA E ODELÍCIO, 

fixo, para cada um, as penas-base em 03 (três) anos de reclusão, que 

torno definitivas na ausência de outras causas modificadoras. Ao réu 

ADILSON DOURADO DURAN, fixo a pena-base em 03 (três) anos de 

reclusão, acrescida em 06 (seis) pela agravante da reincidência, 

tornando-a definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, na 

ausência de outras causas modificadoras. As penas pecuniárias, também 

para cada um desses réus, vão fixadas, em 700 (setecentos) dias-multa, 

à razão de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato, 

corrigida quando do pagamento. Para JOEL, PAULO, MARCOS, EDMAR, 

ADILSON DE FREITAS, MARIVANIA, diante do quantitativo de pena 

privativa de liberdade e não se verificando fundamento para a imposição 

de regime mais gravoso, FIXO O REGIME INICIAL ABERTO (art. 33, § 2º, 

alínea “c”, do CP) para o cumprimento da pena. Dessa forma, diante da 

pena aplicada inferior a quatro anos, sendo eles primários e sem 

antecedentes, presentes os requisitos do art. 44 e seu parágrafo 2º, do 

Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada aos réus 

JOEL, PAULO, MARCOS, EDMAR, ADILSON DE FREITAS, MARIVANIA, 

pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e 

limitação de fim de semana, pelo tempo da pena carcerária imposta, 

conforme for provido pelo juízo da execução. Ante o regime aqui fixado, 

sirva a presente sentença como ALVARÁ DE SOLTURA em favor do RÉU 

MARCOS RODRIGUES DE MIRANDA, que deverá ser posto em liberdade, 

se por outro motivo não deva permanecer preso (réu está cumprindo pena 

por outro delito). Para ADILSON DOURADO DURAN, diante da pena, mas 

considerando sua reincidência, FIXO O REGIME INICIAL SEMIABERTO (art. 

33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do CP), sendo incabível a substituição. DO ART. 

180 DO CÓDIGO PENAL – RÉU ODELÍCIO MANOEL DA SILVA A pena 

prevista para o crime de receptação é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de 

reclusão e multa. Em observância ao disposto no art. 59 do Código Penal, 

verifico que verifico que a culpabilidade do denunciado se afigura de grau 

acentuada; Não registra antecedentes criminais; nada consta do caderno 

em relação a sua conduta social e personalidade; Os motivos do crime não 

o justificam, pois visava o lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio. 

As circunstâncias do crime não extrapolam àquelas que tornam típica a 

conduta e as consequências do delito não se mostraram relevantes, 

porquanto comum o prejuízo em sede de crimes contra o patrimônio. 

Quanto ao comportamento da vítima, deixo de tecer comentários porque a 

ofendida é a própria sociedade como um todo. Destarte, sopesando as 

circunstâncias judiciais articuladas, fixo a pena-base em 01 (um) ano de 

reclusão, o que torno definitiva, ante a ausência de outros elementos a 

serem considerados. A pena de multa vai fixada em 10 dias-multa, à razão 

unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Concurso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 96 de 728



material Reconheço a existência de concurso material entre as penas 

impostas ao réu (associação para o tráfico e receptação), o que resulta 

numa pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez) 

dias-multa. Para ODELÍCIO, diante do quantitativo de pena privativa de 

liberdade e não se verificando fundamento para a imposição de regime 

mais gravoso, FIXO O REGIME INICIAL ABERTO (art. 33, § 2º, alínea “c”, do 

CP) para o cumprimento da pena. Dessa forma, diante da pena aplicada 

inferior a quatro anos, sendo ele primário e sem antecedentes, presentes 

os requisitos do art. 44 e seu parágrafo 2º, do Código Penal, substituo a 

pena privativa de liberdade aplicada, pelas restritivas de direitos de 

prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pelo 

tempo da pena carcerária imposta, conforme for provido pelo juízo da 

execução. DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – RÉ MARIA HELENA ARDIGO 

A pena prevista para o crime descrito no art. 33, ‘caput’, da Lei 

11.343/2006 é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento 

de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Quanto à 

culpabilidade da acusada, considerando a sua posição frente ao bem 

jurídico violado, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade normal do 

tipo penal, não havendo elementos que sugiram reprovação mais grave, 

pois a quantidade e natureza da droga serão sopesadas em momento 

posterior. Não registra antecedentes criminais; Acerca da conduta social e 

personalidade, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear 

consideração em prejuízo do condenado. Os motivos do crime são 

reprováveis, haja vista que buscou por meio do tráfico assegurar a 

obtenção de lucro fácil; As circunstâncias não apresentam 

particularidade. Às consequências do crime, que se revelam com certa 

gravidade, mormente pelos malefícios causados pelas drogas ao ser 

humano, família e sociedade de um modo geral; ao comportamento da 

vítima que, em última análise é a própria sociedade e que em nada 

contribuiu para a prática criminosa. Diante destas circunstâncias, fixo a 

pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. Quanto à causa de diminuição 

de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.° 11.343/06, verifico a 

impossibilidade do seu reconhecimento, eis que há provas irrefutáveis nos 

autos de que a ré se dedicava à atividade criminosa, integrando rede de 

distribuição de drogas na região. Para fazer jus ao benefício em questão, 

ela deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no § 4º do 

artigo 33 da Lei nº 11.343/06, quais sejam, ser primário, ostentar bons 

antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar 

organização com essa finalidade, condições essas que entendo não 

possuir. A pena pecuniária vai fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, à 

razão de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato, corrigida 

quando do pagamento. Fixo o regime semiaberto para o cumprimento da 

pena, com base no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal conjugado com o 

artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. DISPOSIÇÕES FINAIS EM COMUM Por fim, 

a ré Maria Helena não logrou demonstrar a origem lícita do valor em 

dinheiro apreendido, pelo contrário, restou demonstrado o vínculo com o 

tráfico de drogas, motivo pelo qual determino o seu perdimento, com 

fundamento no disposto no artigo 91, II, do CP e nos artigos 60 a 63 da Lei 

nº 11.343/06. Da mesma forma, determino o perdimento dos bens e 

valores apreendidos (fls. 70/71 e 86), conforme disposto no art. 91, II, do 

CP e nos artigos 60 a 63 da Lei nº 11.343/06. Tendo em conta a decisão 

proferida nos autos em apenso (id. 170392), que procedeu a liberação do 

veículo GM/S10 2.8 –D, placa JZO 5983, torno a mesma definitiva, 

consolidando a posse do bem em favor do Joel Almeida da Silva. Como 

efeito da condenação, ao réu Joel Almeida da Silva aplica-se o disposto no 

art. 92, I, do CP, com a perda do cargo que o réu exercia. Certificado, que 

for, o trânsito em julgado: - lance os nomes no ‘Rol dos Culpados’; - 

comunique-se ao e. TRE, ao Instituto Estadual de Identificação e ao 

Instituto Nacional de Identificação; - anote-se junto ao Cartório Distribuidor; 

- expeça-se Guia de Execução Definitiva; e 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, 

13 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 232231 Nr: 2566-91.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTTDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2566-91.2018.811.0006 - Id. 232231

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): WELTON THIAGO TELES DE MENEZES

INTIMANDO: Autor do fato: Welton Thiago Teles de Menezes Filiação: Edna 

Aparecida Teles, 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 em Plantão Judicial. Trata-se de pedido de 

providência para a aplicação de medidas protetivas, formulado em favor 

de Danielle Loraine Fernandes França Rodrigues, diante da prática de 

violência doméstica, consistente em lesões corporais por parte de seu 

ex-companheiro Welton Thiago Teles de Menezes. Relata a vítima no termo 

de declaração juntado aos autos, que seu ex-companheiro na data de 

24/03/2018, lhe agrediu mediante diversos socos e pontapés, porém não 

ficaram hematomas aparentes. Dispensada a prévia manifestação 

ministerial nos termos do parágrafo primeiro do artigo 19 da referida lei. É o 

breve relatório. Decido. (...) Presentes os requisitos exigidos pelo art. 5º, 

da Lei nº 11.340/2006, tratando-se efetivamente de violência cometida no 

âmbito da unidade doméstica, salientando-se o vínculo familiar existente 

entre requerente/vítima e indiciado/requerido. Da mesma forma, as ações 

perpetradas pelo requerido/indiciado se enquadram nas formas de 

violência previstas na Lei n° 11.340/2006. (...) Plausível também o pedido 

para proibição ao requerido de aproximação da ofendida, dos familiares e 

testemunhas, razão pela qual fixo a distância mínima de 100 (cem) metros 

entre estes e o agressor. Fica o requerido advertido que o não 

cumprimento da determinação poderá importar na revisão das medidas ora 

determinadas, inclusive, se for o caso e presentes os requisitos legais, na 

decretação de sua prisão preventiva, conforme autoriza o art. 19, § 2º, 

c.c. art. 20, da Lei nº 11.340/2006. Por todo o exposto, defiro em parte o 

pedido formulado para determinar: 1.Proibição de se aproximar da 

ofendida, familiares desta e testemunhas a uma distância de pelos menos 

100 (cem) metros; 2. Proibição de entrar em contato com a ofendida e 

seus familiares por qualquer meio de comunicação; 3. Proibição de 

frequentar a Casa de Apoio da Professora Izana, atual residência da 

vítima, e seu local de trabalho, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; Deixo de determinar a medida de afastamento do 

suposto agressor do lar, eis que o mesmo não mais reside com a vítima, 

conforme relatado pela mesma em seu depoimento colhido na Delegacia de 

Polícia. (...) Nos termos do art. 31, da mesma lei, determino a intervenção 

nos autos de equipe multidisciplinar. Deverá a ofendida também ser 

cientificada que, de acordo com o art. 28, da Lei nº 11.340/2006, terá 

garantida sua assistência judiciária pela Defensoria Pública. Poderá, 

entretanto, querendo, constituir defensor nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias. Caso não tenha possibilidades para tanto, poderá servir para sua 

defesa a i. Defensora Pública atuante neste Juízo. Decorrido o prazo sem 

indicação de patrono, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública. (...) 

Ciência ao Ministério Público. 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, , digitei.

Cáceres - MT, 13 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 225403 Nr: 10972-38.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 10972-38.2017.811.0006 – Id. 225403

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 97 de 728



Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Luiz Gustavo de Almeida Silva Filiação: 

Benedito Batista da Silva e Maria Santos de Almeida, brasileiro(a), 

convivente, recepcionista, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram REVOGADAS as MEDIDAS PROTETIVAS anteriormente aplicadas 

em seu desfavor.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Em consonância com o parecer 

ministerial retro, REVOGO as medidas protetivas deferidas em favor da 

vítima, vez que esta manifestou o desejo de retirá-las. Após, arquive-se a 

presente medida protetiva, com as baixas e anotações de praxe. Intime-se 

a todos. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 14 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 210017 Nr: 10054-68.2016.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CESAR DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 10054-68.2016.811.0006 – Id. 210017

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): NILSON CESAR DO PRADO

INTIMANDO: Autor do fato: Nilson Cesar do Prado Filiação: Antonio 

Fernandes do Prado e Catarina de Figueiredo, 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 transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado a 

este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida VANESSA PAULA 

CRUZ na proteção em sua defesa e contra o suposto agressor NILSON 

CESAR DO PRADO que teria cometido, em tese, o crime de AMEAÇA a 

incidência da Lei nº 11.340/06. A ilustre Autoridade Policial aportou os 

seguintes documentos: Boletim de Ocorrência, Termo de Declaração, Nota 

de Ciência de Garantias da Lei nº 11.340/2006, Pedido de Providências 

Protetivas. É o relatório. Decido. Com o advento da Lei nº 11.340/2006, 

popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, restou definido que o 

Magistrado pode conceder isolada ou cumulativamente as medidas 

protetivas de urgência elencadas na mencionada Lei e independente de 

prévia oitiva do membro do Ministério Público. Analisando detidamente os 

documentos que acompanharam o presente expediente, verifico que os 

fatos narrados versam sobre violência doméstica praticada contra mulher, 

conforme Termo de Declaração. Mormente, vislumbro estarem 

evidenciados os elementos autorizadores para a aplicação das medidas 

pleiteadas quais sejam, o fumus boni iuris, consistente na violência 

psicológica perpetrada pelo representado, e periculum in mora, 

consistentes nas assertivas da ofendida que indicam a eventual 

possibilidade de reiteração dos atos praticados por ele. Destarte, a 

aplicação das medidas protetivas se fazem necessárias no intuito de 

coibir eventual reiteração de violência doméstica praticada no âmbito 

familiar e, ainda, com o escopo de preservar a integridade física e 

psicológica da vítima, assegurando dessa forma os demais direitos 

fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, com fulcro nos 

artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes medidas 

protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente: 01-PROIBO o 

agressor de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite 

mínimo de 1000 metros; 02-PROIBO o ofensor de manter contato com a 

vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 

03-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da vitima, local de 

trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a sua família; 04- 

Intime-se a vítima, bem como o suposto agressor, para que compareçam 

ao Setor de Psicologia do Fórum da Comarca de Cáceres na data a ser 

agendada pelo Gestor Judiciário, a fim de que proceda o estudo do caso, 

com o fito de verificar a necessidade do encaminhamento da ofendida e 

seus dependentes a programa de proteção e atendimento, máxime pelas 

declarações feitas pela mesma no presente feito. Com o retorno do 

relatório, em caso positivo, oficie-se à Secretaria de Ação Social para 

inclusão da vítima e seus dependentes em programas de apoio e auxílio 

oficial (artigo 23, I); 05- DETERMINO, com fundamento no art. 22, caput, da 

Lei n. 11.340/06, que o agressor participe de 2 (duas) palestras proferidas 

pela equipe multidisciplinar deste Juízo, em datas a serem fixadas, com a 

posterior intimação do mesmo. Quanto à prestação de alimentos 

provisórios, deixo de fixa-la, ante a ausência de elementos que 

comprovem a situação econômica das partes, devendo a mesma buscar a 

via adequada. Outrossim, considerando a natureza cautelar das medidas 

aplicadas nesta oportunidade, a qual enseja a necessidade de propositura 

de ação cível principal, sob pena de incidência do que preceitua o artigo 

308 do Código de Processo Civil, NOMEIO para prestar Assistência 

Judiciária à vítima a Defensoria Pública, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, devendo cópia desta decisão ser encaminhada ao i. defensor 

(artigo 21;27;28). Por fim, tenho, ainda, como necessário o implemento das 

informações trazidas pela r. autoridade policial, nos termos do artigo 12 da 

Lei 11.340/06, com a realização das seguintes diligências: 1 – A oitiva do 

agressor e eventuais testemunhas (artigo 12, inciso V). Fica a r. 

autoridade policial encarregada de encaminhar os documentos supra 

referidos à este juízo no prazo máximo de 48 horas, a luz do que 

preconiza o inciso III do artigo 12 da referida lei, observando-se ainda, os 

§§ 1º e 2º da mesma legislação. NOTIFIQUE-SE A R. AUTORIDADE 

POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE O SUPOSTO 

OFENSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. 

Cientifique-se a representante do Ministério Público, para fins do que 

preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já assegurado 

o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em vista o 

caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da presente decisão 

sirva como competente MANDADO. Após o decurso de 6 (seis) meses, 

arquive-se o presente feito com as baixas e anotações de praxe. 

Intime-se a todos da presente decisum. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. As providências. 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, 

14 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233660 Nr: 3569-81.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HAGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3569-81.2018.811.0006 – Id. 233660

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): HUGO ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS

RÉU(S):

 INTIMANDO: Autor(a): Hugo Alexandre Gomes dos Santos Filiação: 

Arturio Gomes dos Santos e Lindaci da Conceição Santos, data de 

nascimento: 18/02/1989, brasileiro(a), , Endereço: Rua Vista Alegre, Qd 

11, Casa 04, Esquina Com Rua Atalaia, Bairro: Jardim das Oliveiras, 

Cidade: Cáceres-MT.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram APLICADAS MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Ante o art. 18 da Lei n. 11.340/06, 

recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado 
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pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima KALINA BRANDINO, 

tendo como suposto agressor HUGO ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS, 

que teria cometido, em tese, injúria e ameaça, ambos do Código Penal, 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, 

há de ser deferida a providência solicitada, por questões de cautela, bem 

como para evitar que o comportamento do agressor possa evoluir para 

atitudes mais graves. Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA que denoto necessárias: 01- 

PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, 

no limite mínimo de 1000 metros; 02-PROIBO O OFENSOR de manter 

contato com a vítima, familiares e testemunhas, por qualquer meio de 

comunicação; 04-PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da 

vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica. Deixo de 

acolher os demais pedidos, vez que a ofendida não trouxe aos autos 

informações e documentos hábeis que demonstrem a real necessidade de 

tal medida protetiva de urgência. Levando-se em consideração que o rol 

de medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo 

(art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de 

outras medidas além daquelas descritas pelo legislador. Nesse sentido, o 

Enunciado 26 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher): “O juiz, a título de medida protetiva de urgência, 

poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor para 

atendimento psicossocial e pedagógico, como prática de enfrentamento à 

violência doméstica e familiar contra a mulher”. Sobre o tema, eis o 

posicionamento adotado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado: (...). A 

imposição ao agressor de comparecimento obrigatório a programa 

educacional não implica em ofensa ao princípio da presunção de 

inocência, já que o rol previsto no art. 22 da Lei n. 11.340/06 é meramente 

exemplificativo, possibilitando ao juiz da causa a ampliação das hipóteses 

de medidas protetivas, sempre com o fito de evitar a reiteração de atos de 

violência doméstica e familiar. (TJMT, HC n. 170808/2016, Relator: DES. 

PEDRO SAKAMOTO, Data do Julgamento: 25/01/2017) Diante desse 

cenário, DETERMINO que o agressor participe de 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, devendo o sr. (a) Oficial (a) de Justiça, no ato do cumprimento 

desta decisão, cientificá-lo de que as medidas protetivas aqui deferidas 

deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe, 

eventualmente, decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, 

do CPP, bem como poderá vir a incorrer no crime previsto no art. 24-A da 

Lei n. 11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 

(seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda 

necessária a sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª Vara 

Criminal e requer a dilação. Deste modo, decorrido prazo citado, sem 

manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. TENDO EM VISTA O CARÁTER URGENTE, 

DETERMINO QUE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO SIRVA COMO 

COMPETENTE MANDADO. Por fim, determino que o presente procedimento 

seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 

do FONAVID. Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a 

vítima. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

14 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.: 155083 Nr: 2574-44.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 Intimar o Advogado do Denunciado, Dr. RINALDO SOUZA FAUSTINO, para 

APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 221418 Nr: 8078-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODMAR DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tanielly Pastick Alves - 

OAB:22359/O

 Intimar o Advogado do Denunciado, Dr. Tanielly Pastick Alves, para 

APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 228990 Nr: 519-47.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 Intimar o Advogado do Denunciado, Dr. FERNANDO CESAR LOPES PIVA, 

para APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS no prazo legal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225045 Nr: 10712-58.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 Autos n° 10712-58.2017.811.0006 – Cód. 225045

Vistos em correição.

Intime-se novamente o patrono do recuperando para se manifestar, nos 

termos do despacho de fls. 101.

Decorrido o prazo sem manifestação, determino que se intime o 

recuperando para constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. 

Caso não possua condições, o que deverá ser certificado nos autos, 

nomeio o d. Defensor Público atuante nessa Vara para que possa 

assisti-lo em seus interesses.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 231595 Nr: 2177-09.2018.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 Autos N.º: 2177-09.2018.811.0006 – Cód. 231595

Vistos em correição.

 Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual, recebo 

a denúncia em todos os seus termos.

Cite-se o acusado JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA para oferecer resposta 

à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe 

sobre a advertência do parágrafo segundo do art. 396-A, 396 e 396-A do 

Código Processual Penal.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar o acusado se o mesmo possui condição financeira para 

constituir advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde 

já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca para 

apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, 

§2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Determino a expedição da certidão criminal circunstanciada do 

denunciado, se necessário.

 Comunique-se o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe (cartório 

distribuidor, instituto de identificação criminal do estado, INFOSEG (banco 

de dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à delegacia de polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), certificando-se as comunicações nos autos.

Cite-se, intime-se e cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 67278 Nr: 4760-50.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:OAB/MT 5239, Tanielly Pastick Alves - OAB:22359/O

 Autos n° 2007/165 – Cód. 67278

Vistos em correição.

Solicite-se informações acerca do cumprimento da missiva precatória.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000981-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

eris alves ponde (ADVOGADO(A))

JOSE ARLINDO ROSSI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

ROZIANI ROSSI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000981-87.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): JOSE ARLINDO ROSSI RÉU: ROZIANI ROSSI Vistos etc. Diante 

da decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, expeça-se contra 

mandado de imissão de posse em favor da parte agravante. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Foram prestadas informações de Agravo 

nesta data. Às providências. Diamantino/MT, 13 de setembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA (ADVOGADO(A))

VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES (ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO (ADVOGADO(A))

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

CREDORES (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

CESAR AUGUSTO TERRA (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI (ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS (ADVOGADO(A))

BAYER S.A. (REQUERIDO)

THIAGO PEIXOTO ALVES (ADVOGADO(A))

MAXIMILIANO BERTASI NETO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES (ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI (ADVOGADO(A))

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA (ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

METROPOLITAN LIFE INSURE CO. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SAMIR HAMMOUD (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001033-83.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LEANDRO MUSSI REQUERIDO: CREDORES, BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S.A., METROPOLITAN LIFE INSURE CO., BAYER 

S.A., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., BANCO PAN S.A., IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS Vistos etc. Inicialmente, registro que em face do 

indeferimento do pedido de liminar aforado no Agravo de Instrumento de 

n°. 1010478-43.2018.8.11.0000, esta recuperação deve prosseguir. 

Trata-se de pedido postulado pelo autor Leandro Mussi nos autos da 

Recuperação Judicial. Afirma que no dia 30/08/2018 recebeu 10 

notificações extrajudiciais, por meio da qual a credora ECO 

SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A 

iniciou o procedimento de consolidação de áreas rurais nas quais o 

mesmo cultiva lavoura e gera importante caixa que será utilizado em sua 

atividade. Alega que as notificações advêm de diferentes serviços de 

cartórios, dentre eles, Tapurah/MT, Feliz Natal/MT, Lucas do Rio verde/MT. 

Assevera que para realizar o financiamento da safra, a credora exigiu 

garantias fiduciárias representadas por 10 imóveis rurais, os quais são 

importantes áreas agrícolas, sem as quais não há produção de lavoura, 

geração de caixa para as despesas de rotina e, posteriormente, para o 

próprio pagamento do plano de recuperação judicial. Ressalta que o 

caráter operacional dos bens dados em garantia, além de servirem ao 

propósito de angariar capital de giro, também servem, ao propósito de 

produção de lavoura, cuja a comercialização resulta em geração de caixa 

para o recuperando, criando a continuidade do ciclo operacional. Atesta 

que utiliza dos bens para manter o capital de giro e, ainda, usá-los em sua 

atividade fim, alegando que o fato de evitar a consolidação decorre do 

legitimo interesse em proteger os bens de capital. Aduz que algumas 

obrigações relativas ao consumo de energia elétrica são essenciais ao 

exercício de sua atividade. Afirma que partes das faturas de energia 

elétrica já estão em atraso e outras ficarão em breve, todas referentes ao 

consumo anterior a entrada da recuperação judicial , tendo que pagar o 

valor total de R$ 104.822,26, sob pena de ser interrompido o fornecimento 

de energia elétrica. Alega que sem energia elétrica as atividades do 

recuperando simplesmente param, ocasionando um prejuízo, ainda maior, 

sendo impraticável a continuidade das atividades sem o fornecimento de 

energia. Por fim, aduz que a grave lesão se mostra indiscutível, sob o 

argumento que a manutenção da consolidação lhe retirará fazendas nas 
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quais cultiva lavoura, dificultando a possibilidade de tratar com os 

credores e renegociar seus passivos, causando uma condição 

insuportável para continuar trabalhando. Requer, em caráter de urgência, 

a suspensão da consolidação da propriedade promovida pela empresa 

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

S.A sobre os imóveis matriculados sob os números 082, 090, 093 e 094 

do cartório de Registro de Imóveis de Tapurah, bem como sobre as 

matrículas de n°. 1.054 e 1.413 registradas no Cartório de Registros de 

Imóveis de Feliz Natal e por fim, sobre as matrículas de n°. 6.365, 3.110, 

239 e 16.559 do Cartório de Registros de Imóveis de Lucas do Rio Verde, 

com a determinação de ofícios aos respectivos serviços notariais. Pugna, 

ainda, em caráter de urgência, seja determinada a Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A, que se abstenha de efetuar o corte do 

serviço de energia elétrica em relação aos débitos vencidos antes e 

depois da recuperação, mas com relação a consumo até a data do pedido 

recuperacional. A credora ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS 

CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A apresentou manifestação (id. 

15317277). Pois bem. Frisa-se que a recuperação judicial tem por objetivo 

viabilizar a superação da situação de crise econômica financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego 

de trabalhadores e de interesses dos credores, com o intuito de promover 

a preservação da mesma, a sua função social e o estímulo da atividade 

econômica. Em que pese o respaldo que o credor goza disciplinado na Lei 

de Falências e Recuperação de Empresa de que seu crédito não ficará 

submetido aos efeitos da recuperação judicial, preponderando os direitos 

de propriedade e condições contratuais, vislumbra-se que a lei prevê a 

impossibilidade de permitir a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, antes 

de apurar a sua essencialidade. No caso em concreto, a parte autora 

alegou que os bens gravados por cláusula de alienação fiduciária são 

essenciais para a continuidade de sua atividade econômica, de modo que, 

por questão de razoabilidade e bom senso, entendo que o administrador 

judicial deve diligenciar “in loco” nas áreas constantes das matrículas 

apontadas no pedido de id. 15271951 para verificar se aqueles bens são 

realmente essenciais para a continuidade da atividade econômica do 

recuperando. Assim sendo, entendo que até a apresentação do parecer 

do administrador judicial, a consolidação da propriedade dos bens 

elencados deve ser, provisoriamente, suspensa, registrando que a análise 

do pedido de tutela antecipada será feito após a apresentação do parecer 

do administrador judicial, que não tardará a vir aos autos. Ante o exposto, 

DETERMINO que o administrador judicial efetue as diligências necessárias 

no sentido de verificar a essencialidade dos bens mencionados, 

apresentando parecer bem detalhado a este Juízo, no prazo de 15 dias 

corridos. Em seguida a apresentação do parecer, DETERMINO que a 

Secretaria faça os autos imediatamente conclusos para a análise do 

pedido de tutela antecipada. Intime-se o recuperando quanto ao pedido do 

administrador judicial para contratação do profissional da área contábil 

pleiteado no id. 15196788. Em relação ao pedido para obstar o corte de 

energia elétrica dos estabelecimentos do recuperando, deixo de analisá-lo, 

uma vez que já foi deferido na ocasião do acolhimento da inicial. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

14 de setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000044-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS CASTILHOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI (ADVOGADO(A))

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de 

Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificados: Nome da(s) 

parte (s): SERGIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS. Localidade: RUA 

ALTA FLORESTA, 241, NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO-MT. Finalidade 

da Diligência: CITAÇÃO. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA (ADVOGADO(A))

VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES (ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO (ADVOGADO(A))

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

CREDORES (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

CESAR AUGUSTO TERRA (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI (ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS (ADVOGADO(A))

BAYER S.A. (REQUERIDO)

THIAGO PEIXOTO ALVES (ADVOGADO(A))

MAXIMILIANO BERTASI NETO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES (ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI (ADVOGADO(A))

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA (ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

METROPOLITAN LIFE INSURE CO. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SAMIR HAMMOUD (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001033-83.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LEANDRO MUSSI REQUERIDO: CREDORES, BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S.A., METROPOLITAN LIFE INSURE CO., BAYER 

S.A., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., BANCO PAN S.A., IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS Vistos etc. Inicialmente, registro que em face do 

indeferimento do pedido de liminar aforado no Agravo de Instrumento de 

n°. 1010478-43.2018.8.11.0000, esta recuperação deve prosseguir. 

Trata-se de pedido postulado pelo autor Leandro Mussi nos autos da 

Recuperação Judicial. Afirma que no dia 30/08/2018 recebeu 10 

notificações extrajudiciais, por meio da qual a credora ECO 

SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A 

iniciou o procedimento de consolidação de áreas rurais nas quais o 

mesmo cultiva lavoura e gera importante caixa que será utilizado em sua 

atividade. Alega que as notificações advêm de diferentes serviços de 

cartórios, dentre eles, Tapurah/MT, Feliz Natal/MT, Lucas do Rio verde/MT. 

Assevera que para realizar o financiamento da safra, a credora exigiu 

garantias fiduciárias representadas por 10 imóveis rurais, os quais são 

importantes áreas agrícolas, sem as quais não há produção de lavoura, 

geração de caixa para as despesas de rotina e, posteriormente, para o 

próprio pagamento do plano de recuperação judicial. Ressalta que o 

caráter operacional dos bens dados em garantia, além de servirem ao 

propósito de angariar capital de giro, também servem, ao propósito de 

produção de lavoura, cuja a comercialização resulta em geração de caixa 

para o recuperando, criando a continuidade do ciclo operacional. Atesta 

que utiliza dos bens para manter o capital de giro e, ainda, usá-los em sua 

atividade fim, alegando que o fato de evitar a consolidação decorre do 

legitimo interesse em proteger os bens de capital. Aduz que algumas 

obrigações relativas ao consumo de energia elétrica são essenciais ao 

exercício de sua atividade. Afirma que partes das faturas de energia 

elétrica já estão em atraso e outras ficarão em breve, todas referentes ao 

consumo anterior a entrada da recuperação judicial , tendo que pagar o 

valor total de R$ 104.822,26, sob pena de ser interrompido o fornecimento 
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de energia elétrica. Alega que sem energia elétrica as atividades do 

recuperando simplesmente param, ocasionando um prejuízo, ainda maior, 

sendo impraticável a continuidade das atividades sem o fornecimento de 

energia. Por fim, aduz que a grave lesão se mostra indiscutível, sob o 

argumento que a manutenção da consolidação lhe retirará fazendas nas 

quais cultiva lavoura, dificultando a possibilidade de tratar com os 

credores e renegociar seus passivos, causando uma condição 

insuportável para continuar trabalhando. Requer, em caráter de urgência, 

a suspensão da consolidação da propriedade promovida pela empresa 

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

S.A sobre os imóveis matriculados sob os números 082, 090, 093 e 094 

do cartório de Registro de Imóveis de Tapurah, bem como sobre as 

matrículas de n°. 1.054 e 1.413 registradas no Cartório de Registros de 

Imóveis de Feliz Natal e por fim, sobre as matrículas de n°. 6.365, 3.110, 

239 e 16.559 do Cartório de Registros de Imóveis de Lucas do Rio Verde, 

com a determinação de ofícios aos respectivos serviços notariais. Pugna, 

ainda, em caráter de urgência, seja determinada a Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A, que se abstenha de efetuar o corte do 

serviço de energia elétrica em relação aos débitos vencidos antes e 

depois da recuperação, mas com relação a consumo até a data do pedido 

recuperacional. A credora ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS 

CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A apresentou manifestação (id. 

15317277). Pois bem. Frisa-se que a recuperação judicial tem por objetivo 

viabilizar a superação da situação de crise econômica financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego 

de trabalhadores e de interesses dos credores, com o intuito de promover 

a preservação da mesma, a sua função social e o estímulo da atividade 

econômica. Em que pese o respaldo que o credor goza disciplinado na Lei 

de Falências e Recuperação de Empresa de que seu crédito não ficará 

submetido aos efeitos da recuperação judicial, preponderando os direitos 

de propriedade e condições contratuais, vislumbra-se que a lei prevê a 

impossibilidade de permitir a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, antes 

de apurar a sua essencialidade. No caso em concreto, a parte autora 

alegou que os bens gravados por cláusula de alienação fiduciária são 

essenciais para a continuidade de sua atividade econômica, de modo que, 

por questão de razoabilidade e bom senso, entendo que o administrador 

judicial deve diligenciar “in loco” nas áreas constantes das matrículas 

apontadas no pedido de id. 15271951 para verificar se aqueles bens são 

realmente essenciais para a continuidade da atividade econômica do 

recuperando. Assim sendo, entendo que até a apresentação do parecer 

do administrador judicial, a consolidação da propriedade dos bens 

elencados deve ser, provisoriamente, suspensa, registrando que a análise 

do pedido de tutela antecipada será feito após a apresentação do parecer 

do administrador judicial, que não tardará a vir aos autos. Ante o exposto, 

DETERMINO que o administrador judicial efetue as diligências necessárias 

no sentido de verificar a essencialidade dos bens mencionados, 

apresentando parecer bem detalhado a este Juízo, no prazo de 15 dias 

corridos. Em seguida a apresentação do parecer, DETERMINO que a 

Secretaria faça os autos imediatamente conclusos para a análise do 

pedido de tutela antecipada. Intime-se o recuperando quanto ao pedido do 

administrador judicial para contratação do profissional da área contábil 

pleiteado no id. 15196788. Em relação ao pedido para obstar o corte de 

energia elétrica dos estabelecimentos do recuperando, deixo de analisá-lo, 

uma vez que já foi deferido na ocasião do acolhimento da inicial. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

14 de setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000575-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA FORTES (AUTOR(A))

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SANTANA DE ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de 

Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificados: Nome da(s) 

parte (s): JULIANA SANTANA DE ALMEIDA. Localidade: RUA SAO JOSÉ, 

SN, KITNET DO FORTES - 01, BURITI, DIAMANTINO - MT. Finalidade da 

Diligência: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87242 Nr: 2967-06.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Muriana

 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:

 Intimo o credor para requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, 

tendo em vista a pesquisa Bacenjud ter sido negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42384 Nr: 3195-83.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Maria de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Intimo o credor para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o pagamento do 

honorários periciais de fls.403.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9338 Nr: 1689-24.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Francisco Tortelli, Natalino Zamboni, 

Maristela Marqueze Zamboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Paulo Rogério de Souza Milléo - OAB:SC.7654, 

Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 Intimo o credor para manifestar acerca da devolução da Carta Precatória 

com certidão parcialmente positiva, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23731 Nr: 1756-13.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agralmat Máquinas e Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Mário Vezignazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo o executado da Penhora Bacenjud de fls. 151, para Querendo 

Oferecer Embargos no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3009 Nr: 106-43.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Resino Neto, Nairo Rezino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Xavier - OAB:2.568 MT, 

Marcelo de Toledo Cerqueira - OAB:95158/SP

 Intimo o credor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca do 

Ofício Nº 561/2018 de fls. 259 verso/260 do RGI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84901 Nr: 127-23.2012.811.0005

 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): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, 

Sedulina Guyss

 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: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Intimo o Credor para que no prazo de 05(cinco) dias, se manifeste acerca 

da consulta de endereços via Bacenjud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90225 Nr: 2539-87.2013.811.0005

 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: Creonice Rosa Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ordália Brandespin de Nicer Rolon, Espolio de 

Juan Nicer Rolon, Carlos Nicer Brandespim Rolon, Renata Beatriz 

Brandespim Rolon, Juan Carlos Brandespin Rolon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o autor para manifestar o prazo de 05(cinco) dias, acerca da 

correspondência devolvida de fl.129, pelo "Motivo Mudou-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8365 Nr: 1337-66.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebaldo Keller, Hariberto Keller, Lucia Irma 

Colvero Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciscarlos Alcântara - 

OAB:4746-B, Luciana Alcântara - OAB:5.276/MT, Luiz Ricardo 

Alcântara - OAB:4922/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:29.238 RS

 Intimo as partes para efetuarem o pagamento referente ao honorários 

periciais de fls. 299/301, sendo 50% para cada parte, no prazo de 10(dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 432 Nr: 158-73.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carme Salet Nunes Coffy, Carlos Baru Derquim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Garcia de 

Aquino - OAB:MT/7.691

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto ao Juizo deprecado 

as taxas Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a 

Comarca de Formigueiro - RS, com a finalidade de Penhora, Avaliação e 

demais atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85412 Nr: 788-02.2012.811.0005

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Dalsolio Paier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar o prazo de 05(cinco) dias, acerca da 

correspondência devolvida de fl.129, pelo Motivo "Mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11692 Nr: 1662-07.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flori Taborda de Freitas, Adevir Neres

 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:

 Intimo o Credor para que no prazo de 05 (cinco)dias, manifeste acerca da 

PENHORA BACENJUD NEGATIVA de fls.180/181.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32568 Nr: 896-07.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Novo Hotel, Cirso Ferreira

 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: Andréa Medeiros de Souza - 

OAB:24.051 DF, Lauro Ribeiro Pinto de Sá Barreto - OAB:172123RJ, 

Letícia Ribeiro Pinto Barretto Kronenberg - OAB:116.595/RJ, 

MAURO LUIZ TIMIDATI - OAB:13528

 Intimo as partes para manifestarem no prazo de 05(cinco) dias, acerca da 

informação do Sr. Oficial de Justiça de fls.178/179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10748 Nr: 735-41.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helcio Cypriani, Maria Francisca da Silva 

Ferreira, Ivandir de Souza Manrique

 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: Maila Aletéa Zanatta 

Cassiano Ourives - Defensora Pública Substituta - OAB:

 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.: 97607 Nr: 411-26.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 
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OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar o prazo de 05(cinco) dias, acerca da 

correspondência devolvida de fl.129, pelo Motivo "Desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34049 Nr: 2283-57.2007.811.0005

 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: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora CB Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danny Fabrício Cabral Gomes - 

OAB:6337/MS, Marcos Adriano Bocalan - OAB:9.566/MT, Patrick 

Alves Costa - OAB:7993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Intimo o Patrono do parte autora, para que fique ciente do 

desarquivamento dos autos, e se manifeste no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101381 Nr: 2183-24.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venilson Rosa de Souza e Cia Ltda - ME, 

Venilson Rosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/O, Leandro Parma Timidati - OAB:21318, 

Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade e, via de 

consequência, JULGO EXTINTA a pretensão executiva, forte no art. 487, 

VI, do CPC de 2015.Condeno a parte exequente ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da causa devidamente atualizada, nos termos do § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que acarretou a extinção 

do feito.Após as formalidades legais, arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43077 Nr: 76-80.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Vlademir Luiz Formigoni, Maria Lourdes de 

Caires Formigoni, Macleibert Luiz Formigoni., Wellington Vladimir Formigoni.

 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: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, Dariel Elias de Souza - 

OAB:OAB/11.945-B, João Batista Araujo Barbosa - OAB:9847/MT, 

JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Mauricio Ferreira Campos 

G. de Paula - OAB:9456, Romeu de Aquino Nunes. - OAB:3.770

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

1025/1027.Sem prejuízo do exposto, certifique-se acerca da 

tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10874 Nr: 854-02.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naiara Dias Fiuza Silvestre, Erika Sanches Casati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disal Administradora de Consórcios S/C Ltda.,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884, Dante Mariano Gregmnanin Sobrinho - OAB:11.054-A / 

MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT, Tenile Pereira 

Fontes - OAB:11260

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências...................................................................................................

..........................................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108788 Nr: 1950-90.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Hasse, Lucas Daniel Hasse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, José Ercilio de Oliveira - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13.461-A, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13.412-A

 Intimo o credor para recolher as custas de desarquivamento, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86345 Nr: 1929-56.2012.811.0005

 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: Marcos Antonio Gaino

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

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877-A-MT

 Vistos etc.

A procuração aportada nos autos (fls. 156/157), assinala que o seu prazo 

tem validade de um ano, sendo ela expedida em data de 14/08/2018, no 

entanto, a sua juntada nos autos se deu após o seu prazo de validade, ou 

seja, em data de 20/08/2018, o que impõe o indeferimento do pedido de 

levantamento de valores em favor da advogada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 156.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83856 Nr: 2966-55.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Avanzi Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascquinho de Arenapolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT, Onofre Ribeiro da Silva Neto - OAB:7356-A, Renato 

Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline da Silva Amorim - 

OAB:OAB/MT 25419

 “(...)JULGO PROCEDENTE o pedido proposto na inicial, para DETERMINAR 

a REINTEGRAÇÃO do requerente na POSSE da totalidade da área em 

litígio, com área de 1.121,00ha, denominada Fazenda Ressaca, localizada 

no Município de Alto Paraguai/MT; CONDENO o requerido ao pagamento da 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, forte no artigo 17, II e III, do Código de Processo 

Civil, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante previsão do art. 20, § 3º do Código de Processo Civil, das 

despesas processuais e dos gastos com viagens e hotel, devendo ser 

liquidado em sentença, tais valores;CONDENO o requerido ao pagamento 

dos lucros que o requerente deixou de angariar, como sendo os lucros 

cessantes, forte no artigo 927, CC, devendo ser liquidado em sentença 
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tais valores (art. 475-A, CPC); (...)”No caso, o pedido de cumprimento de 

sentença em relação a reintegração do requerente na posse do imóvel 

objeto da presente demanda, já foi deferido e o autor já está na posse do 

imóvel.Por outro lado, houve a condenação de forma ilíquida e deverá ser 

liquidado a sentença para apuração dos valores em relação aos lucros 

cessantes e a partir daí se apurará os valores dos honorários e da 

litigância de má-fé, visto que os demandados foram condenados em 

porcentagem de acordo com o valor da causa.Com efeito, o artigo 509, do 

NCPC, assim dispõe: “Quando a sentença condenar ao pagamento de 

quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor 

ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, 

convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 

liquidação; (...).”Noutro viés, foi deferido o arresto de semoventes, 

contudo, a parte autora informa que tais semoventes foram retirados no 

imóvel e pelas circunstância tem-se que foram retirados pela parte 

demandada, pugnando seja feita diligência para constatar o fato 

alegado.Ante o exposto, intime-se a parte demandada para apresentar os 

cálculos, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 510, do NCPC), e no ensejo 

manifest(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90252 Nr: 2567-55.2013.811.0005

 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: Moacir Rivilino Trentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriane Izabel Gerhardt - ME, Adriane Izabel 

Gerherdt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucivani Brembatti - OAB:, 

Soleica F. de Goes F. de Lima - OAB:MT/4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991

 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.: 103777 Nr: 3338-62.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Parecis Máquinas Agrícolas Ltda, Samara Scanagatta, 

Terezinha Buzanelo Yokoyama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Garbin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14.687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:4708-A/MT, Fernando Dorival de Mattos - OAB:13477-A/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.: 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.

Intimem-se as partes acerca da proposta de honorários do perito (fls. 

536/540), bem como acerca do pedido de habilitação da terceira 

interessada (fl. 547/551).

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3025 Nr: 223-34.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Alves de Brito, Lourival Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Marroni - 

OAB:23.657/PR, Aldorema Viana Reginato - OAB:3.500-B, Camila 

Cristiane Alves de Brito Lomas - OAB:OAB/SP 399.459, Rogério de 

Campos - OAB:8.967-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 371.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11319 Nr: 1303-57.2000.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Almeida Filho

 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:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 449 Nr: 209-84.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Hugo Nascimento Picada, José Maria de 

Souza Picada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Otavio Picada Gazen - 

OAB:14459/RS

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 7458 a parte exequente requer a intimação da parte 

devedora para indicar bens passíveis de penhora.

O pedido deve ser deferido.

Em caso de execução, a pedido do credor, pode-se intimar o devedor, na 

forma, do artigo 774, inciso do inciso V e parágrafo único, do NCPC, para 

indicar bens passíveis de penhora, mormente, quando a credora ainda não 
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exauriu as formas de obtenção de bens passíveis de penhora.

Ante o exposto, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, com a advertência de, se não o 

fizer, considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pela de 

aplicação de multa.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98781 Nr: 973-35.2015.811.0005

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson Eudes de Souza Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido em postulado de fls. 102/103.

Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a 

qual deverá ser intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez 

apresentada, abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108808 Nr: 1960-37.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido em postulado de fl. 122.

Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a 

qual deverá ser intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez 

apresentada, abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104787 Nr: 504-52.2016.811.0005

 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: Eodalina Contini Angeli, João Carlos Angeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jhoannes Prinz Von Thurn Und 

Taxis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido em postulado de fl. 112.

Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a 

qual deverá ser intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez 

apresentada, abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94947 Nr: 2360-22.2014.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, proceda-se com a retificação na capa dos autos, visto tratar-se 

de execução de título extrajudicial e não judicial.

Defiro o pedido em postulado de fl. 106.

Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a 

qual deverá ser intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez 

apresentada, abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89014 Nr: 1360-21.2013.811.0005

 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: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmg Ltda - ME, Nilton Rogerio Muriana, 

João Muriana, Carmen Gaino Muriana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido em postulado de fls. 132/133.

Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a 

qual deverá ser intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez 

apresentada, abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35687 Nr: 539-90.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idair Peron Ferrari, Rosani Mari Bassi Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 5º da Resolução nº 90/2017-CSDP, defiro o pedido da 

curadora especial.

Proceda-se com a tentativa de citação da parte demandada nos 

endereços, assinalados no petitório de fls. 190/verso.

E, restando infrutíferas as novas tentativas para citação da parte 

requerida, intime-se a curadora especial para apresentar a peça de 

defesa da parte demandada.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93575 Nr: 1602-43.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Bilieri, Ana Bitencort

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 5º da Resolução nº 90/2017-CSDP, defiro o pedido da 

curadora especial.

Proceda-se com a tentativa de citação da parte demandada nos 

endereços, assinalados no petitório de fls. 111/verso.

E, restando infrutíferas as novas tentativas para citação da parte 

requerida, intime-se a curadora especial para apresentar a peça de 

defesa da parte demandada.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32682 Nr: 995-74.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mair Haupt Mendes, Fábio André Fogaça

 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

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 144.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41444 Nr: 2087-19.2009.811.0005

 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): Valdinei Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 182, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7329 Nr: 670-80.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Zulli, Célia Regina Alves Zulli, Izidoro Zulli, 

Josepha Colli Zulli, Nicola Cassani Zulli, Maria Gonçalves Zulli, Silvio Zulli, 

Luzia Leonilde Lesse Zulli, Rubens Zulli, Terezinha Guilherme Zulli, 

Agroindustrial Irmãos Zulli Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, Norberto Ribeiro da Rocha - OAB:1035-MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 491.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85872 Nr: 1374-39.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Invest.Direitos Creditórios Não-Padronizados 

PCG-Brasil Mlticarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Rodrigues Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A certidão de fl. 126 noticia o falecimento da parte devedora.

Com efeito, o art. 110 do CPC de 2015, dispõe que: “Ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.”, o que implica 

na suspensão do processo. Por outro lado, dispõe o art. 75, inciso VII, de 

mesmo diploma processual, que o inventariante representará o espólio em 

juízo, ativa e passivamente.

Sobre o instituto da sucessão processual registra-se que, enquanto não 

partilhados os bens, a parte será o próprio espólio que, como visto, será 

representado pelo inventariante, sendo que, uma vez realizada a partilha 

ou inexistente bens, os herdeiros sucede a parte falecida.

No entanto, para dar fim ao cumprimento do art. 110 do CPC de 2015, 

necessário se faz a habilitação dos sucessores processuais, na forma 

dos artigos 687 a 692 de mesmo “codex”, pelo que a habilitação pode 

ocorrer no próprio processo, de conformidade com o art. 689.

Ante o exposto, intime-se o advogado da parte autora para que informe 

aos autos, em (30) trinta dias, se há abertura de inventário com a 

consequente nomeação de inventariante ou informar quem são os 

hereiros do devedor.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

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

Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente

E D I T A L  D E  I N T I M A Ç Ã O - P R A Z O  3 0  D I A S - P r o c e s s o : 

2960-82.2010.811.0005 Código: 80571 Vlr Causa: R$ 437,29 Tipo: 

Cível-Espécie: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO-Polo Ativo: MUNICÍPIO DE IAMANTINO/MT-Polo 

Passivo: MIGUEL PEREIRA DE LOYOLA. Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 

MIGUEL PEREIRA DE LOYOLA. (Executados(as)), Cpf: 32637632100, Rg: 

460.097, Filiação: Aureliano P.de Loyola e Luiza P. de Loyola., data de 

nascimento:21/09/1946,  bras i le i ro(a) ,  natura l  de Rosár io 

Oeste-MT,casado(a), pedreiro, Endereço: Av. Colina Azul Nº 73, Bairro: 

Pedregal, Cidade: Diamantino-MT, CEP:78400000.FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. 

sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente 

execução fiscal, na forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de 
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Processo Civil.Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios 

havidos nos autos.Sem custas, ex vi artigo 39 da Lei n. 6.830/1980. 

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.Diamantino/MT, 17 de julho de 2018.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito - E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Rosely Maria de Souza, digitei. Diamantino, 12 de setembro de 2018 - 

Evanilda M. de Almeida Alessio-Gestor(a) Judiciário(a)

E D I T A L  D E  I N T I M A Ç Ã O - P R A Z O  3 0  D I A S  P r o c e s s o : 

2607-47.2007.811.0005 Código: 34337 Vlr Causa: R$ 519,68 Tipo: 

Cível-Espécie: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO Polo Ativo: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT

Polo Passivo: ERADY VARELA DE MATOS Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s): ERADY VARELA DE MATOS (Executados(as)), Cpf: 

89341082820, Rg: 374565, brasileiro(a), viuvo(a), do comércio, Endereço: 

Rua Tancredo Neves, N.º 154, Bairro: Buriti, Cidade: Diamantino-MT, CEP: 

78400000. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA por sentença a presente execução fiscal, na forma do 

artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil. Determino a baixa 

em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.Sem custas, ex vi 

artigo 39 da Lei n. 6.830/1980. 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. Diamantino/MT, 17 

de julho de 2018.RAUL LARA LEITE. 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, Rosely Maria de Souza, digitei. Diamantino, 

12 de setembro de 2018-Evanilda M. de Almeida Alessio-Gestor(a) 

Judiciário(a) - Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA-PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 830-90.2008.811.0005 - CÓDIGO 35977-

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

DO TRABALHO - PARTE REQUERENTE: Município de Diamantino/MT

 PARTE RÉQUERIDA: Cleber Antunes de Matos

 INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Cleber Antunes de 

Matos, CPF: 01608542106, RG: 1783857/6 SSP MT Filiação: Manoel 

Guimarães e Silvana Antunes de Matos, data de nascimento: 13/02/1985, 

brasileiro(a), casado(a), autonomo, endereço: Atualmente em Lugar 

Incerto e Não Sabido – FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, 

acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, PARA SE 

MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO BLOQUEIO do Saldo da 

Conta, VIA BACENJUD., DE FLS. 66 dos autos - RESUMO DA INICIAL: 

Execução fiscal proposta pelo Município de Diamantino em desfavor do 

executado devido à taxa de fiscalização de localidade, instalação e 

funcionamento de uma borracharia - I. S. S. Q. N. sob prestação de 

serviços e taxa fiscal sanitária DECISÃO/DESPACHO: Autos nº 

830-90.2008.811.0005, I. Analisando-se os autos verifico que o exequente 

diligenciou na tentativa de obter o endereço do executado, contudo sem 

êxito. Sendo assim, defiro o pedido da parte para oficiar ao sistema 

BACENJUD. II. Cumprido o item "I" dê-se vista ao exequente. III. Int. 

Diamantino/MT, 23 de março de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior 

-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, 

______________, Evanilda Martins de Almeida Alessio, digitei. Diamantino - 

MT, 14 de setembro de 2018. Evanilda M de Almeida Alessio- Gestor(a) 

Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA-PRAZO: 20 DIAS - JUSTIÇA 

GRATUITA AUTOS N.º 3277-12.2012.811.0005 CÓDIGO 87504 -

 ESPÉCIE: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Maria da Conceição Vanni Rad Molina PARTE 

REQUERIDA: José Augusto Fontoura

INTIMANDO: Requerido: JOSÉ AUGUSTO FONTOURA, Rg: 234976 SSP MS 

Filiação: , brasileiro(a), Endereço: Atualmente em lugar incerto e não

 Sabido.DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2014- VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.732,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Maria da Conceição Vanni Rad 

Molina, qualificada nos autos, move ação de reconhecimento e dissolução 

de união estável c.c. partilha de bens, guarda e alimentos dos filhos contra 

José Augusto Fontoura, também qualificado. Alega, em síntese, que viveu 

em união estável com o réu por oito anos e meio, desta união adveio o 

nascimento de dois filhos menores, Átila Rad Fontoura e Ana Clara Rad 

Fontoura, que estão sob os cuidados da genitora. Na constância da união 

foi adquirido apenas um veículo automotor, que a autora informou que se 

trata de um veículo reformado, avaliado em aproximadamente R$ 6.000,00. 

Por fim, pugnou: a) que seja reconhecida a união estável da autora e 

consequentemente sua dissolução; b) partilha de bens na forma de 50% 

para cada companheiro; c) seja concedida a guarda dos filhos para a 

genitora; d) seja o réu condenado ao pagamento de pensão alimentícia na 

Importância de 01 salário mínimo, mais 50% das despesas extraordinárias. 

Vieram documentos (fls. 7/11). A gratuidade foi deferida, foram fixados 

alimentos provisórios no patamar de 30% do salário mínimo, desde a 

citação (fl. 15). Citado (fl. 38) o réu apresentou contestação sustentando 

que o veículo foi adquirido antes da constância do casamento, não 

podendo ser objeto da partilha. No tocante aos alimentos aduz que devem 

ser fixados no máximo em 50% do salário mínimo (fls. 18/26). Houve 

réplica, em que a autora reiterou os termos da inicial (fls. 40/45). Realizada 

audiência de instrução: ouvidos Renato Riediger e Valderino Batista de 

Paula. A autora apresentou memoriais finais. O Ministério Público 

manifestou pela procedência da demanda (fl. 104). É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável. 

Frise-se que o período de início e fim de convivência entre as partes não 

restou devidamente comprovado, tal lapso temporal sequer foi mencionado 

na inicial e contestação, limitaram a relatar que foram aproximadamente 

oito anos e meio de união. O período também não foi elucidado pelas 

testemunhas arroladas. Sendo assim, adoto como início da união estável o 

nascimento da primeira filha do casal, qual seja: 18.1.1998 e como fim a 

data de nascimento do filho Átila em 15.11.2006, ou seja, 

aproximadamente o período descrito na exordial (oito anos e meio, fato 

não questionado na contestação). Assim, fica reconhecida e dissolvida a 

união nesse período. As testemunhas arroladas não esclareceram a 

época de início e fim do relacionamento, a profissão atual do réu, seu 

rendimento. Apenas mencionaram que durante a convivência o casal tinha 

um FUSCA, desde que residia em Campo Grande-MS. Em relação ao 

patrimônio FUSCA é importante ressaltar que a parte autora não 

comprovou a propriedade do bem, bem como o documento de fl. 30 não 

indica que o réu é o proprietário do veículo, de tal forma o pedido de 

partilha não merece acolhimento. No tocante aos filhos verifico que Ana 

Clara Rad Fontoura atingiu a maioridade, restando prejudicada análise do 

pedido de guarda em relação a esta filha. Em relação ao menor Àtila a 

guarda do menor pode ser atribuída à genitora, regularizando a situação 

de fato narrada na inicial, descrita pelas testemunhas e não contestada 

pelo réu. Quanto à regulamentação do direito de visitas, para preservar os 

interesses da menor e das partes, o melhor é estabelecer ao genitor o 

direito de visitas na forma livre. No tocante aos alimentos o parentesco 

das partes foi comprovado pela prova documental (fls. 12/13). Por 

conseguinte, exsurge o dever alimentar do genitor em relação aos filhos. 

A necessidade dos alimentos depreende-se da idade (20 e 11 anos). 

Ademais, o réu em sede de contestação alegou com base no binômio 

necessidade x capacidade que o valor não pode ultrapassar meio salário 

mínimo, mas as partes nada comprovaram em termos de gastos com os 

filhos e renda do réu. Diante disso e considerando a instrução processual, 

não se tem como precisar as condições econômicas do réu e as 

necessidades dos autores, entendo que se reputa razoável o valor 40% 

do salário mínimo a título de pensão alimentícia. Com efeito, o valor fixado, 

a ser complementado pela genitora uma vez que a obrigação de sustento 

é mútua, irá proporcionar aos autores uma condição de vida razoável, 

dentro da esfera de disponibilidade financeira dos genitores. Também 

deve ser considerado que o réu deverá arcar com 50% das despesas 

extraordinárias, de forma que o valor alhures mencionado será 

direcionado para as despesas diárias dos autores, especialmente sua 

alimentação. Ante o exposto, no fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos para: 

i) reconhecer e declarar dissolvida a união estável havida entre as partes, 

com termo inicial 18.1.1998 e termo final 15.11.2006. ii) atribuir à Maria da 

Conceição Vanni Rad Molina a guarda unilateral de Átila Rad Fontoura, 

assegurado o direito de visitas livres pelo genitor José Augusto Fontoura. 
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Expeça termo de guarda definitiva; iii) condenar José Augusto Fontoura a 

prestar alimentos aos filhos, no importe de 40% salário mínimo, hoje 

correspondente ao valor de R$ 381,60, até o dia 10 de cada mês; iv) 

condenar José Augusto Fontoura a pagar 50% das despesas 

extraordinárias, mediante apresentação de recibo. Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica 

suspensa por força da assistência judiciária gratuita. P. R. I. C. 

Diamantino/MT, 02 de abril de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior 

-Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3285-62.2007.811.0005

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Município de Diamantino/MT

PARTE REQUERIDA: Rodrigo Cardoso do Nascimento

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Rodrigo Cardoso do Nascimento 

Filiação: Regina Aparecida Cardoso e Ademil Almeida do Nascimento., data 

de nascimento: 10/03/1987, brasileiro(a), Atualmente em Lugar Incerto e 

não Sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/12/2007

VALOR DA CAUSA: R$ 378,18 -

 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. 35057 - Vistos, etc. Trata-se de 

ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de RODRIGO CARDOSO DO 

NASCIMENTO, já qualificados nos autos. Com a inicial de fl. 08, vieram os 

documentos de fls. 09/10. O exequente, em petição de fl. 66, requereu a 

extinção do feito, ante a quitação do débito. Breve relato. Decido. Diante 

da manifestação do Exequente informando que o Executado adimpliu 

integralmente o débito, a extinção da presente execução é medida que se 

impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente 

execução fiscal, na forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil. Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios 

havidos nos autos. Sem custas, ex vi artigo 39 da Lei n. 6.830/1980. 

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. Diamantino/MT, 30 de julho de 2018. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito-Eu, Evanilda Martins de Almeida Alessio, digitei.

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2972-96.2010.811.0005 CÓDIGO 80583

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Município de Diamantino/MT

PARTE REQUERIDA: Andrelino do Bonfim

INTIMANDO: Executado): ANDRELINO DO BONFIM, Cpf: 20526164115 

Filiação: brasileiro(a), Endereço: Atualmente em lugar Incerto e Não 

Sabido.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/12/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 753,43

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da R. Sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal, cujo valor cobrado é inferior ao 

montante correspondente a 15 Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso, 

de acordo com o valor da base legal vigente no mês de abril/2013, 

conforme certificado pela Sra. Gestora às fls. e fls. Destarte, 

considerando o Provimento n. 13/2013 – CGJ que dispõe sobre o 

arquivamento das execuções fiscais, cujo valor seja inferior a 15 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, que 

correspondem ao montante de R$ 1.506,00 (um mil, quinhentos e seis 

reais) DETERMINO O ARQUIVAMENTO desta ação de execução fiscal, 

sem baixa no Cartório Distribuidor. O arquivamento não significa extinção 

do feito, nem importa em reconhecimento judicial da quitação da dívida, não 

obstando inclusive, a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor ora executado, podendo posteriormente ser restabelecida a 

execução quando o valor atualizado dela superar o valor mínimo previsto 

no Provimento nº. 13/2013 – CGJ. Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de abril 

de 2013. Silvana Ferrer Arruda -Juíza de Direito em substituição legal. Eu, 

Evanilda M de Almeida Alessio, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96879 Nr: 81-29.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson França dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Código n. 96879

DECISÃO

Vistos etc.

Acolho o pedido de fl. 267 e determino a remessa da presente execução 

penal à Comarca de Nova Mutum/MT, com as cautelas de estilo.

 Cumpra-se com urgência.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 10 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128082 Nr: 2093-11.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Castro de Lara, Igor Manoel Soares Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 2093-11.2018.811.0005

Código n. 128082

DESPACHO

Vistos etc.

 Prestei, na data de hoje, por ofício, as informações requisitadas pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Primeira Câmara 

Criminal, decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº. 

1010409-11.2018.8.11.0000, encaminhado através do malote digital.

Baixo os autos acompanhados do ofício de informações encaminhado ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pelo malote digital.

Oficie-se ao Juízo da Comarca de Mineiros/GO, solicitando informações 

acerca da carta precatória expedida para citação do acusado IGOR 

MANOEL SOARES ALVES.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 13 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122895 Nr: 4481-18.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juma Figueiredo Chaves, Leandro da Silva 

Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Santana Santana Vaz - OAB:14783

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono do denunciado, para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125201 Nr: 901-43.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Teodoro de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 
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OAB:21549, Silvana Moraes Valente - OAB:7139

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 13 de setembro de 2018, às 14h30min.

Código n. 125201 - Autos n. 901-43.2018.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Samuel Teodoro de Paula.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; a Advogada, Dra. 

Silvana Moraes Valente e o denunciado Samuel Teodoro de Paula.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se o 

interrogatório do réu. Registre-se que a gravação observou o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Requisitem-se informações acerca da Carta Precatória 

expedida a Comarca de Cuiabá/MT. Com o retorno da missiva abra-se 

vista as partes para alegações finais nos termos do artigo 403, § 3º, do 

Código de Processo Penal. NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, 

_________ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Silvana da Silva Moraes

 Advogada

Samuel Teodoro de Paula

 Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 126879 Nr: 1612-48.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcinei Fernandes da Silva, Evandro José 

Santana Moreira, Nilson Ferreira de Arruda, Sandro Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Autos n. 1612-48.2018.811.0005

Cód. 126879

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

 O acusado SANDRO FERREIRA, através de seu advogado, apresentou 

pedido para apresentação da defesa preliminar após o cumprimento de 

diligência formulada no item “5”, da cota ministerial de fl. 12.

 É o relatório. Decido.

 Compulsando os autos, verifico que todos os acusados já apresentaram, 

no prazo determinado, resposta à acusação, exceto o acusado SANDRO 

FERREIRA que pleiteia para que seja apresentada após cumprimento de 

diligência.

 Desta feita, em observância ao princípio de paridade de armas, a qual 

encontra paralelo no princípio da igualdade jurídica expresso no artigo 5º, 

caput, da Constituição Federal, INDEFIRO o pedido para que o acusado 

SANDRO FERREIRA apresente defesa preliminar após cumprimento de 

diligência.

 Por outro lado, DEFIRO o pedido de reabertura de prazo para 

apresentação de defesa preliminar.

 Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 13 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120214 Nr: 3371-81.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel da Silva Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 120214

DESPACHO

Vistos, etc.

Acolho o pedido ministerial de fl. 127 e designo audiência admonitória para 

o dia 05 de dezembro de 2018, às 13h00min.

Atualize-se o cálculo de pena.

 Após, dê-se vista dos autos ao MPE e ao advogado constituído.

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

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127516 Nr: 1857-59.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Conceição da Silva, Luan Matheus 

Matos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

decretada em desfavor do acusado JULIANO CONCEIÇÃO DA 

SILVA.Ademais, cumulativamente, fixo as seguintes medidas cautelares:I 

– Comparecimento mensal no Fórum da Comarca de Diamantino/MT, para 

justificar suas atividades; II – Proibição de ausentar-se da Comarca sem 

autorização judicial; III – Juntada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

de comprovante de endereço atualizado; IV – Manter o comprovante de 

residência atualizado, da mesma forma o número de telefone para contato; 

eV- Proibição de aproximar-se dos ofendidos, dos seus familiares e das 

testemunhas;VI-Comparecimento em todos os atos processuais. 

Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, para que o acusado 

JULIANO CONCEIÇÃO DA SILVA seja colocado imediatamente em 

liberdade, SALVO se por outro motivo estiver preso. Outrossim, lavre-se o 

termo de compromisso, constando as medidas cautelares acima aplicadas. 

Cientifique-se o Ministério Público e o advogado constituído. Designo 

audiência de continuação para o dia 15 de janeiro de 2019, às 17h00min. 

Intimem-se. Às providências. Diamantino/MT, 12 de setembro de 2018. 

RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105128 Nr: 576-39.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono do denunciado, para 

apresentar as alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123197 Nr: 53-56.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thaina Pereira Rondon Proença

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono do denunciado, para 

apresentar as alegações finais, no prazo legal..
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86923 Nr: 2572-14.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciane Andréia Pereira da 

Silva - OAB:261.683 SP

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono do denunciado, para 

apresentar os memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123916 Nr: 374-91.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilson dos Santos Pereira, Reginaldo Costa da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O, GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - OAB:13599

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono do denunciado, para 

apresentar as alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123654 Nr: 284-83.2018.811.0005

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Cardoso Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 123654

DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o pedido ministerial de fls. 18.

 Oficie-se ao Juízo da Comarca de Comodoro acerca do cumprimento da 

determinação judicial de soltura de EDSON CARDOSO DE LIMA.

Após, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias e cautelas 

de estilo.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90284 Nr: 6885-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Cosme de Liz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glaucio Araujo de Souza - 

OAB:13599

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono do denunciado, para 

manifestar - se acerca de calculo de fls. 127, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43547 Nr: 211-92.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderley Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Código n. 43547

DECISÃO

Vistos, etc.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença no tocante à liquidação da 

condenação e aos honorários de sucumbência formulado por 

VANDERLEY AUGUSTO e RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS em face da 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI/MT, sendo que esta 

foi devidamente intimada para, querendo, apresentar impugnação, contudo 

deixou transcorrer in albis o prazo sem impugnação, conforme certidão à 

fl. 260.

Acostaram-se petições às fls. 271/272 e 273/274, na qual o requerente 

requer a devida homologação de cálculos requisitados, e a expedição de 

precatório quanto aos honorários de sucumbência.

 É o relato do essencial. Decido.

Analisando os autos, DEFIRO em parte os pedidos requeridos.

De início, HOMOLOGO os cálculos de fls. 252 e 253/257, que somados 

totalizam o valor de R$ 269.951,72 (duzentos e sessenta e nove mil, 

novecentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos).

 Ressalto que esta decisão deverá ser encaminhada ao TJMT a fim de 

instruir a Requisição de Precatório nº 128931/2017.

Ainda, por seu turno, quanto às fls. 271/272 e 273/274, nos itens em que o 

advogado requer a homologação do cálculo de fl. 272 e a expedição do 

precatório no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, 

entendo que devem ser analisados com cautela.

Intime-se a Fazenda pública, para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se 

quanto a petição e cálculo apresentados às fls. 271/272.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Diamantino/MT, 13 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 82300 Nr: 1012-71.2011.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano José da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Rezende - 

OAB:12432/MT, Jackson Pellizzari - OAB:13831-MT, Otavio 

Guimaraes Rezende - OAB:10920/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono do denunciado, para 

apresentar as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112759 Nr: 4095-22.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Gomes de Jesus, Osvaldo Leite de 

Jesus, Raildo da Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono do denunciado, para 

apresentar as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93863 Nr: 1758-31.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Rosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT
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 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono do denunciado, para 

apresentar as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 114484 Nr: 528-46.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luadson Moraes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 114484

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o Acórdão de fls. 194/v, arquive-se o presente feito com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 81927 Nr: 553-69.2011.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Oliveira da Silva, Marcos de Souza 

Ferreira Brantes, Magno Santos Pereira, Wellington dos Anjos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - 

OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, Mizael de 

Souza - OAB:16842/O - MT

 Autos n. 553-69.2011.8.11.0005.

I – A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória 

regula-se pela pena aplicada na forma do artigo 110 do Código Penal.

De acordo com os artigos 109, inciso V, do Código Penal, a pena privativa 

de liberdade cominada prescreve em 04 anos. Assim, entre o recebimento 

da denúncia em 28.3.2011 e a publicação da sentença em 16.6.2016 

transcorreu lapso de tempo superior a 04 anos, ocasionando a 

prescrição.

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Joilson Oliveira da Silva, Magno 

Santos Pereira e Wellington dos Anjos Soares, o que faço com arrimo no 

artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso V, e 110, todos 

do Código Penal.

II – Intime o advogado de Marcos de Souza Ferreira Branste para oferecer 

as razões recursais.

III – P. R. I.

Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80571 Nr: 2960-82.2010.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Pereira de Loyola.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Municipio de 

Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MIGUEL PEREIRA DE LOYOLA., Cpf: 

32637632100, Rg: 460.097, Filiação: Aureliano P. de Loyola e Luiza P. de 

Loyola., data de nascimento: 21/09/1946, brasileiro(a), natural de Rosário 

Oeste-MT, casado(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente 

execução fiscal, na forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios 

havidos nos autos.Sem custas, ex vi artigo 39 da Lei n. 6.830/1980. 

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.Diamantino/MT, 17 de julho de 2018.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosely Maria de Souza, 

digitei.

Diamantino, 12 de setembro de 2018

Evanilda M. de Almeida Alessio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 118665 Nr: 2733-48.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo Sebastião de Arruda Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n 2733-48.2017.811.0005

Código n. 118665

 DECISÃO

Vistos etc.

Acolho o pedido de fls. 152/153 e designo audiência de justificação para o 

dia 06 de dezembro de 2018, às 13h15min.

Ciência ao MPE e ao advogado constituído.

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

Às providencias.

Diamantino/MT, 10 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 23053 Nr: 2602-64.2003.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Braatz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SIDNEI BRAATZ, 

relativamente ao presente caso, em virtude da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, ambos do Código 

Penal.Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.Cientifique-se o 

Ministério Público e a Delegacia de Polícia. Às providências.Diamantino/MT, 

12 de setembro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 87504 Nr: 3277-12.2012.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdCVRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan Garcia da Silveira 

Filho - OAB:10.317/MS

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:

Nome do(a,s)

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 35977 Nr: 830-90.2008.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Antunes de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO DE PENHORA

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Cleber Antunes de Matos, 

Cpf: 01608542106, Rg: 1783857/6 SSP MT Filiação: Manoel Guimarães e 

Silvana Antunes de Matos, data de nascimento: 13/02/1985, brasileiro(a), 

casado(a), autonomo, Endereço: Centro Sorvetes , Na Rua 3 de Dezembro 

, S/nº,localizado Próximo A Constard ,, Bairro: Materiais de Construção e 

Em Frente do Armazém Bar, Cidade: Diamantino-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificada, PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO 

BLOQUEIO do Saldo da Conta, VIA BACENJUD., DE FLS. 66 dos autos

Resumo da inicial:Execução fiscal poosta pelo Municipio de Diamantino em 

desfavor do executado devido à taxa de fiscalização de localidade, 

intalação e funcionamento de uma borracharia - I. S. S. Q. N. sob 

prestação de serviços e taxa fiscal sanitária

Decisão/Despacho:Autos nº 830-90.2008.811.0005

I. Analisando-se os autos verifico que o exequente diligenciou na tentativa 

de obter o endereço do executado, contudo sem êxito.

Sendo assim, defiro o pedido da parte para oficiar ao sistema BACENJUD.

II. Cumprido o item "I" dê-se vista ao exequente.

 III. Int.

 Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Evanilda Martins de Almeida Alessio

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 126216 Nr: 3230-21.2016.811.0030

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de medida de proteção remetida pela Comarca de Nobres/MT 

para acompanhamento do adolescente Guilherme Ilan Mendes da Silva.

Compulsando os autos, é de ser reconhecida a incompetência deste Juízo 

para prosseguimento do processo, eis que, conforme consta à fl. 326, o 

adolescente reside atualmente com sua genitora na cidade e comarca de 

Nobres/MT, sendo, portanto, competente para analisar a questão, na 

forma do artigo 147, inciso I, do ECA, “in verbis”:

“Art. 147. A competência será determinada:

(...)

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.”

Assim, o critério de competência do juízo em que reside o adolescente 

seria absoluto, prevalecendo inclusive nos casos de mudança de 

endereço no decorrer do trâmite processual, como no caso em testilha.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, declino da 

competência e determino a remessa do presente feito à Comarca de 

Nobres/MT, com máxima urgência.

Após o trânsito da presente decisão, remetam-se os autos, com nossas 

homenagens e as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao MPE.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 101943 Nr: 2437-94.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569/MT

 Vistos.

Designo o dia 29 de novembro de 2018 às 13h30min para o interrogatório 

do acusado.

 Ciência ao MPE e a DPE.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 116436 Nr: 1518-37.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Roberto Natal Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o querelante para que informe o atual endereço do querelado, no 

prazo de 10 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 120530 Nr: 3498-19.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Cabral da Silva, Beatriz Cabral 

de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a indicação do endereço atualizado das denunciadas à fl. 

64, redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de 

outubro de 2018 às 14h30min.

Citem-se e intimem-se as denunciadas no endereço informado à fl. 64, 

para comparecerem no ato acompanhadas de advogado, caso contrário 

ser-lhe-á nomeado defensor público, bem como de que deverão trazer 

suas testemunhas, até no máximo de 05 (cinco), ou requerer a intimação 

das mesmas com antecedência mínima de 05 (cinco) dias antes da data de 

realização da audiência.

Intimem-se as testemunhas arroladas na peça acusatória (fl. 38), o MPE e, 

se necessário, a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010598-59.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

EDSON MEIRELES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

XR3 PARTICIPACOES E ASSESSORIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

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: 1001017-32.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V L DUARTE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 07/11/2018 às 10hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (REQUERENTE)

LINCON BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 07/11/2018 às 10hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-84.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE RICARDO SILVA ROCHA JUNIOR (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 07/11/2018 às 10hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

GEOVANE RICARDO SILVA ROCHA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 14/11/2018 às 08hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

JULIANA OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

ANGELICA RODRIGUES MACIEL (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 31/10/2018 às 11hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010598-59.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

EDSON MEIRELES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

XR3 PARTICIPACOES E ASSESSORIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010598-59.2012.8.11.0005 EXEQUENTE: EDSON MEIRELES DE SOUZA 

EXECUTADO: XR3 PARTICIPACOES E ASSESSORIA LTDA - EPP Vistos. 1 

– Chamo o feito a ordem e revogo a decisão anterior, id. 10100358, uma 

vez que pertencente a processo diverso. 2 – Assim, defiro a pretensão 

executória. 3 – Intime-se a devedora, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exeqüendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 9 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 10 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 11 de outubro 

de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 102/201 8

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO a Portaria 1144/201 8-DRH que concedeu a servidor a 

Ana Cláudia Pimentel Malheiros, matrícula 32661, Movimentação Interna – 

Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro, disponibilizada em 10/ 

09/201 8 no DJE 10334.

RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR a servidor a ANA CLÁUDIA PIMENTEL MALHEIROS, 

Analista Judiciária, matrícula 32661, na Secretaria da 1ª Vara, a partir de 

10 de setembro de 2018.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 12 de setembro de 201 8.

 CLEIDE VIVIAN DE OLIVEIRA NEVES

Gestor a Geral

Assina por Ordem de Serviço 001/2009

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 178749 Nr: 9973-26.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altair Balieiro - OAB:MT/ 13.946, 

FLAVIA VENCESLAU GOMES - OAB:16843/O, GRAZIELE CASSUCI 

FRIOSI - OAB:MT/ 17921/E, KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762
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 CERTIFICO que a iventariante saiu intimada em audiência para acostar ao 

feito as certidões negativas estaduais, no prazo de 15 dias e quedou-se 

inerte até a presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 102027 Nr: 1446-61.2011.811.0037

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDA, LFG, ID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pedido de desarquvamento, feito pelo Advogado: João 

Batista Castro, OAB/MT n°: 20.442/O,encaminho os autos para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de retorno 

dos autos ao arquivo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002396-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))

TAYNARA DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI LUCIANO PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002396-43.2017.8.11.0037. Vistos etc. Trata-se de Destituição do Poder 

Familiar c/c Adoção com Pedido de Liminar proposta por Taynara Dias 

Pereira em face de Claudinei Luciano Pereira. Narra a inicial que Taynara 

nasceu em 14/02/1996 e foi registrada por seus pais biológicos Claudiney 

Luciano Pereira e Zelia Moraes Dias. A requerente aduz que seus 

genitores se separaram e a mãe constituiu união estável com Marco 

Aurelio Lansarin, o qual passou a desempenhar a figura de pai afetivo. 

Assim, a autora requer a destituição do poder familiar de Claudinei, sua 

adoção por Marco e a consequente retificação de seu registro civil. 

Recebida a inicial designou-se audiência (id.10595004), na qual foram 

realizadas as oitivas da requerente e do padrasto Marco Aurélio Lansarin. 

No mesmo ato determinou-se a citação do requerido 

(id.12338909/12344449). A requerente apresentou aditamento da petição 

inicial (id.12354315). Citado, o requerido não apresentou contestação, 

consoante certidão de id. 14713870. A parte autora requereu urgência no 

julgamento da lide (id.14957785/15118761). É o relato. Fundamento. 

Decido. Inicialmente, consigno que o instituto jurídico do julgamento 

antecipado do pedido se encontra previsto no art. 355 do Código de 

Processo Civil. É aplicável nas hipóteses de revelia ou quando não houver 

necessidade de produção de outras provas. Cotejando atentamente os 

autos, verifico que a demanda admite pronta solução, porquanto, em que 

pese o requerido ter sido pessoalmente citado e tomado total ciência da 

presente demanda, não apresentou contestação, sendo, portanto, revel, 

nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Não havendo 

preliminares a serem apreciadas, reporto-me ao mérito da causa. Em 

análise dos autos, extrai-se que a autora postula a destituição do poder 

familiar c/c adoção. O artigo 1635 do Código Civil, inciso III, dispõe o 

seguinte: Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: I - pela morte dos pais 

ou do filho; II - pela emancipação, nos termos do art. 5o, parágrafo único; III 

- pela maioridade; IV - pela adoção; V - por decisão judicial, na forma do 

artigo 1.638. Desse modo, verifico incabível o pedido de destituição do 

poder familiar, vez que o mesmo já se encontra extinto em razão da 

maioridade da autora, a qual conta na presente data com 22 (vinte e dois) 

anos de idade. Todavia, observando os princípios da celeridade e 

economia processual e da fungibilidade, como forma de garantir a 

efetividade e o aproveitamento dos atos e documentos já constantes nos 

autos, passo a analisar o presente feito como desconstituição do vínculo 

paterno c/c adoção. À luz dessas premissas, passo à análise do caso ora 

submetido à apreciação. Pretende a autora a declaração da existência de 

vínculo de filiação entre si e o padrasto Marco Aurélio e a desconstituição 

da relação de paternidade com o réu, além da disciplina do convívio 

familiar. No presente caso, apesar de possuir um registro em que conste 

filiação paterna, aduz a requerente que nunca teve um pai que realmente 

exerceu as funções decorrentes da paternidade. Saliente-se que o estado 

de filiação recebe sólida proteção do ordenamento jurídico, que autoriza 

sua concretização por formas variadas, além de admitir a paternidade 

socioafetiva, baseada na posse do estado de filho, ao prever o 

parentesco civil, resultante de origem diversa da consanguinidade. No que 

tange à paternidade socioafetiva firmada conscientemente por indivíduo 

capaz, verifica-se que ela institui um vínculo indissolúvel, a exemplo do 

que ocorre com a adoção, tendo em vista que a ascendência e a 

referência de origem do ser humano compõem o conjunto de atributos 

próprios de cada pessoa, sua personalidade, cuja proteção se impõe pelo 

valor e princípio da dignidade humana. Ademais, a figura paterna é 

fundamental no desenvolvimento da pessoa e, no caso da paternidade 

socioafetiva, persiste a possibilidade de manutenção do vínculo mesmo 

quando se demonstre a inexistência de compatibilidade entre o material 

genético do pai e o do filho. Observa-se que no presente caso, não 

predomina o determinismo biológico, vez que há a vontade de alguém se 

ligar a outrem por vínculo socioafetivo. Diante da busca da proteção da 

posse de estado de filho mesmo nos casos em que não há a mencionada 

compatibilidade genética, plausível e necessária a desconstituição da 

relação de parentesco por filiação. Aliás, é importante consignar que, nos 

termos dos artigos 161, § 4º e 169 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, foi observado o princípio do contraditório e seu corolário do 

direito a mais ampla defesa conferido ao genitor da adolescente Taynara, 

que, devidamente citado, estando ciente do desejo de sua filha na 

destituição do poder familiar e na adoção pelo padrasto, nada manifestou 

nos autos, quedando-se inerte. Tais circunstâncias autorizam a 

declaração do vínculo de filiação entre os autores e a desconstituição da 

relação de paternidade anteriormente constituída. Na hipótese dos autos, 

restou amplamente demonstrado que o requerido não cumpriu com os 

seus deveres de pai, não procurou a filha, nem estendeu a ela qualquer 

assistência emocional, psicológica ou, ainda, auxílio financeira. Registro 

que ao ser ouvida, Taynara disse: “que considera Marco Aurélio como pai; 

que não reconhece o genitor, pois nunca viu ele; que o mesmo nunca a 

procurou, mesmo sabendo seu endereço; que quer ser adotada pelo 

padrasto; que é tratada pelos pais do padrasto como se neta fosse; que 

não tem nenhum contato com a família do pai biológico” (id. 12344449). 

Constato, outrossim, que na audiência realizada id. 12338909, Marco 

Aurélio demonstrou que deseja a adoção de Taynara, mostrando-se 

ambos cientes acerca da irrevogabilidade da medida. Verifico, desse 

modo, que o genitor de Taynara foi pessoa absolutamente ausente da 

criação, educação e desenvolvimento físico, psicológico e emocional da 

autora, configurando sua conduta, omissão face aos deveres da 

paternidade, ensejando, por consequência, a pertinente desconstituição 

do vinculo paterno. Insta salientar que já se passaram aproximadamente 

18 (dezoito) anos, desde o início da convivência da requerente junto ao 

atual marido de sua genitora, havendo forte vínculo afetivo entre o 

padrasto e a requerente. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

NEGATIVA DE PATERNIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. VÍNCULO 

GENÉTICO AFASTADO POR EXAME DE DNA E INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 

AFETIVO. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. PREVALÊNCIA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Se, à época da realização do registro de nascimento, a 

filiação foi declarada tão somente com base nas afirmativas feitas pela 

genitora do menor, que induziram o declarante a acreditar ser o pai da 

criança, é possível questionar a paternidade em ação negatória, com base 

em vício de consentimento. 2. Se o vínculo biológico foi afastado por prova 

genética (exame de DNA) e, por depoimentos, comprovou-se a ausência 

de vínculo afetivo entre o declarante e o menor, não há como manter 

filiação em desacordo com a realidade. 3. Nas ações de estado, prevalece 

o princípio da verdade real, que deve ser afastado apenas em 

circunstâncias particulares e especiais, considerando-se o caso 

concreto. 4. Recurso especial desprovido (STJ-REsp 1362557, Terceira 

Turma, Rel. Nancy Andrighi, DJe: 09/12/2014). CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. VÍNCULO DECLARADO EM 

ANTERIOR AÇÃO INVESTIGATÓRIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA 

JULGADA. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. VÍNCULO 

GENÉTICO AFASTADO POR EXAME DE DNA. PRINCÍPIO DA VERDADE 

REAL. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 .Nas ações de estado, 
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como as de filiação, deve-se dar prevalência ao princípio da verdade real, 

admitindo-se a relativização ou flexibilização da coisa julgada. 2 

.Admite-se o processamento e julgamento de ação negatória de 

paternidade nos casos em que a filiação foi declarada por decisão já 

transitada em julgado, mas sem amparo em prova genética (exame de 

DNA). Precedentes do STJ e do STF. 3 .Recurso especial desprovido. 

(STJ-REsp 1362557, Terceira Turma, Rel. Nancy Andrighi, 

DJe:1º/04/2014). PEDIDOS DE DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE E 

MATERNIDADE REGISTRAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE 

EXISTÊNCIA DE PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. 

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS FALECIDOS. 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 1. Se a paternidade e maternidade 

biológicas correspondem à registral, o registro civil é válido e inexiste 

razão jurídica ponderável para a sua desconstituição. 2. Não há 

paternidade ou maternidade socioafetiva quando não existe a inequívoca 

manifestação de vontade dos adotantes, pois a relação de filiação 

socioafetiva tutelada pelo direito, corresponde a uma adoção de fato, 

exigindo para o seu reconhecimento a posse do estado de filho, isto é, 

devem estar presentes os elementos integrativos, que são no nomen, 

tractatus e fama o que inocorre no caso em exame. 3. Revela-se 

juridicamente impossível o pedido tanto que os falecidos jamais 

promoveram a adoção e não deixaram patente a vontade ter a autora 

como filha em momento algum, nem em testamento, nem em algum escrito, 

nem tomou quaisquer medidas tendentes ao estabelecimento do vínculo de 

filiação, ficando claro que o vínculo existente era de mera guarda. 

Recurso desprovido. (TJ-RS - AC: 70053554598 RS, Relator: Sérgio 

Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 24/04/2013, 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

29/04/2013) Como se vê pelas provas colhidas, não se pode olvidar que, a 

filha não reconhece no requerido à figura paterna, não possuindo 

qualquer vínculo afetivo com ele e sua família, não tendo o mesmo 

prestado qualquer tipo de assistência à filha Taynara. De outro lado, diante 

da manifestação de vontade da autora e do depoimento prestado pelo seu 

padrasto, nota-se a evidente existência de uma relação típica entre pai e 

filha propriamente dita, vez que Taynara trata Marco como respeito de um 

pai e se encontra devidamente inserida no seio familiar dele. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão da autora, a fim de decretar a 

desconstituição do vínculo paterno que Claudinei Luciano Pereira possui 

sobre Taynara Dias Pereira, reconhecer o vínculo socioafetivo entre os 

requerentes, determinando, por consequência, a retificação do registro 

civil de Taynara, com a substituição do nome do requerido e dos avós 

paternos da certidão de nascimento da requerente pelo nome do padrasto 

Marco Aurélio Lansarin e seus pais. Isento de custas, face a gratuidade 

da justiça. Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado 

de averbação de inscrição no registro civil, constando como pai o 

requerente e como avós paternos os constantes nos documentos de id. 

8273126 – pág. 1, sendo que a requerente passará a se chamar Taynara 

Dias Lansarin. Cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 14/09/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 1008-98.2012.811.0037 110681

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: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS 

LTDA

PARTE RÉQUERIDA: EDUARDO CORREIA DE ARAÚJO

INTIMANDO-CITANDO-NOTIFICANDO: Requerido(a): Eduardo Correia de 

Araújo, Cpf: 99273012191 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: LUGA 

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). 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).

RESUMO DA INICIAL: A autora é empresa que tem por objeto social a 

compra e venda importação e exportação de pneus, câmaras, encerrados 

e acessórios para veículos. No exercício de suas atividades típicas 

vendeu à ré alguns produtos, devidamente discriminados na nota fiscal nº 

1.577, emitida dia 10-12-2010. O valor total das mercadorias foi de R$ 

5.000,00. Da compra e venda, a autora emitiu boletos bancários, 

representando as duplicatas mercantis de nº 031046-2, 031046-3 e 

031046-4, com vencimento, respectivamente, nos dias 15-03-2011, 

15-04-2011 e 15-05-2011, que não foram pagas pelo devedor. Face o 

inadimplemento por parte do devedor, a autora encaminhou os títulos a 

protesto, tendo uma despesa de R$ 435,12, valor atualizado, que neste 

momento busca o ressarcimento. Assim sendo, o valor do débito corrigido 

monetariamente e acrescido de juros legais é de R$ 4.368,64, atualizado 

até 27-01-2012. O cálculo está devidamente discriminado, conforme 

disposto no art.798 do CPC

DECISÃO-DESPACHO: Processo nº 1008-98.2012.811.0037 (Código 

110681)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Pneulink Importação e Comércio de Pneus LTDA.Executado: 

Eduardo Correia de Araújo

Vistos etc.Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira 

(fls.85).

Primavera do Leste (MT), 16 de julho 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, 14 de setembro de 2018.Ésio 

Martins de Freitas Gestor(a) Judiciário(a)Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56-2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000246-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUZINETE RODRIGUES BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000246-89.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Luzinete Rodrigues Borges Requerido: Porto Seguro 

CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT), proposta por Luzinete Rodrigues Borges em face de 

Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de seguro por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz a 

requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 10 de 

novembro de 2016, na Rua São Paulo, no município de Primavera do Leste 

(MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das 

lesões sofridas, foi acometida por invalidez permanente. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a requerida contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo da ação para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e a ausência de requerimento 

administrativo regular pela parte autora. No mérito, sustenta em princípio, 

que o caso não enseja indenização, eis que a suposta lesão, não foi em 

decorrência de acidente de veículo automotor, alternativamente aponta a 

necessidade de realização de prova pericial para verificar a gradação em 

caso de invalidez (Id. 5061727). Instada a manifestar-se, a parte autora 

impugnou a contestação (Id. 5602964). Perícia Médica inclusa (Id. 

8315955). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das 

preliminares As preliminares suscitadas foram apreciadas e refutadas por 

ocasião do saneamento processual (Id. 7401575). Do mérito A questão 
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controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a 

concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença como 

exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Boletim de 

Ocorrência de Trânsito nº 2016.382713 (Id. 4670029), confeccionado em 

data posterior ao acidente noticiado na inicial, contudo, corroborando com 

o respectivo documento há oitiva judicial do informante Amaury Pereira 

Casura (Id. 11856197). Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de invalidez permanente 

consistente em lesão leve (25%), em mão esquerda (70%), consoante 

tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP (Id. 

8315955). Logo, a requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Luzinete Rodrigues Borges, 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$2.362,50 (dois mil trezentos e setenta e dois 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a 

contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a 

partir da data da citação, conforme Súmula 426 do STJ (REsp 

1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR). Julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, 

fato que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado e inexistindo 

pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 16 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003070-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GARCEZ TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

AGRICOLA ALVORADA LTDA (AUTOR(A))

JOHNAN AMARAL TOLEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (RÉU)

MARCELO SULIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias. PRIMAVERA DO LESTE, 14 

de setembro de 2018. ESIO MARTINS DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004779-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR (ADVOGADO(A))

POSTOS DE SERVICOS JOIA PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA (ADVOGADO(A))

V A DE SOUSA -ME - ME (RÉU)

 

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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005795-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GARCEZ TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

JOHNAN AMARAL TOLEDO (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005795-46.2018.8.11.0037; 

REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA REQUERIDO: 

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 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 31 de outubro de 2018, às 

14 h 00 min, 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, 14 de setembro de 2018. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005795-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GARCEZ TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

JOHNAN AMARAL TOLEDO (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005795-46.2018.8.11.0037; 

REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA REQUERIDO: 

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 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 31 de outubro de 2018, às 

14 h 00 min, 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, 14 de setembro de 2018. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005714-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE LUIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO VIEIRA DA CUNHA (RÉU)

 

CERTIFICO QUE, Em cumprimento a decisão judicial, DESIGNO sessão de 

conciliação / mediação para o dia 09/11/2018 às 13:00 hrs para ser 

realizada no CEJUSC localizado nas dependências na UNIC, Av. Paulo 

Aranda, 241, bloco I sala 1.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006104-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA GONCALVES (AUTOR(A))

RENAN PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006104-67.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): TEREZINHA DE FATIMA GONCALVES RÉU: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 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 31 de outubro de 2018, às 

13h 30 min, 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, 14 de setembro de 2018. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003070-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GARCEZ TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

AGRICOLA ALVORADA LTDA (AUTOR(A))

JOHNAN AMARAL TOLEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (RÉU)

MARCELO SULIS (RÉU)

 

Intimar os advogados da parte autora para retirar a carta precatória 

expedida e juntada no ID 15353193, diligenciando seu cumprimento, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005795-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GARCEZ TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

JOHNAN AMARAL TOLEDO (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado da parte autora para retirar a carta precatória expedida 

e juntada no ID 15353198, diligenciando seu cumprimento, no prazo de 10 

dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160151 Nr: 472-48.2016.811.0037

 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: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:OAB/MT3.966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 472-48.2016.811.0037 (Código nº 160151)

Ação Ordinária de Cobrança

Requerente: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

Requerido: Luiz Márcio Romagnoli

Vistos etc.

Cite-se no endereço apontado na petição inicial (o qual pode ser o atual 

domicílio do réu).

Transcorrido o prazo para resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 31 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137009 Nr: 8285-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA DA ROCHA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RICARDO MARTINS 

DE SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP, MICHEL 

SIQUEIRA - OAB:SP/247.807, VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 

199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento das diligências 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.: 71416 Nr: 3730-76.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARRIL DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK, JULIANA SILVA PAULINO 

MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT

 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.: 156703 Nr: 7514-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGLIOSA FILHO REPRESENTAÇÕES

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

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para, no 

prazo legal, efetuar o pagamento das custas calculadas as fls.64, no valor 

de R$ 1.444,10, ou seja, a diferença de taxa judiciária da conversão da 

ação em ação de execução.

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 118 de 728



 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.

 O fiel depositário é responsável pela guarda, depósito e conservação do 

bem.

Destarte, intime-se o fiel depositário para promover a imediata remoção do 

algodão acondicionado de maneira irregular, para local adequado, 

comunicando ao Juízo em 24 (vinte quatro) horas as providências 

adotadas (local, quantidade etc.).

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 13 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69122 Nr: 1430-44.2010.811.0037

 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: FOMA OVCHINNIKOV, ANTIP OVCHINNIKOV, Fedora 

Ovchinnikov, EVDOKIA OVCHINNIKOV, KUSMA OVCHINNIKOV - ESPÓLIO

 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 ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 

10133, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, PAULA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP 221.271, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB MT 12.208-A

 Certifico que nesta data, intimo a parte exequente para, no prazo de 

15(quinze) dias, instruir o requerimento de cumprimento de sentença com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o; 

II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as 

respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da 

correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos 

juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos 

obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, 

sempre que possível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70427 Nr: 2735-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDER LOSS, MÁRIO CESAR CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE 

PROD. AGROP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, JOSE 

CAVALCANTE NETO - OAB:, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12.568/MT

 Processo nº 2735-63.2010.811.0037 (Código 70427)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Mário César Crema

 Executado: Fronteira Comércio de Cereais e Representação de Produtos 

Agropecuários Ltda.

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente A decisão derradeira (fls.272).

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.: 137886 Nr: 8938-02.2014.811.0037

 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: ELENIR KAPPES, ODELIR VANDERLEI KAPPES, REMI 

JOÃO KAPPES, LAUDICIR KAPPES DA SILVA, IVAN MARCELO KAPPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Joseli Kappes Oro, Arão José Oro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367, GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - OAB:MT 

20.261-B, MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES - 

OAB:MT/0024441-O, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 A seguir, a MMª. Juíza deliberou: “Substituo as alegações finais orais por 

apresentação das razões finais escritas, que serão apresentadas pelo 

autor e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, nos moldes 

do artigo 364, §2º, do Código de Processo Civil. Expirados os prazos para 

as alegações finais, conclusos para julgamento. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133378 Nr: 5496-28.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEI DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE 

PEÇAS E ACESSORIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078

 A seguir, a MMª. Juíza deliberou: “Tendo em vista a ausência do Defensor 

Público bem como do requerido, redesigno a audiência frustrada para a 

data de 17 de outubro de 2018, às 15h00min. Os presentes saem 

intimados. Intime-se a Defensoria Pública. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74026 Nr: 6345-39.2010.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITAKUNÃ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA, VERA 

TRISTÃO DA ROCHA CAMARGO, HELY FELICIANO DE CAMARGO, 

CLAUDIO CESAR DA ROCHA CAMARGO, FÁTIMA LILIAN DA PAZ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA ROSSETTO THEODORO - 

OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B, SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA - OAB:11.551/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LUIZ NIERO - 

OAB:11333/PR, ZAID ARBID - OAB:MT/3339-A

 Autos nº 6345-39.2010.811.0037 (Código 74026)

Carta Precatória

Deprecante: Juízo da Comarca de Palotina (PR)

Vistos etc.

Suspendo a realização da hasta pública.

Datando o laudo de avaliação de mais de 5 (cinco) anos (fls.233/258), 

determino nova avaliação.

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, 
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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).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142349 Nr: 851-23.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, C. C. L. A. A 

DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE MT, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA, MARCELO GRATÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Certifico que nesta data o advogado da parte AUTORA FICA INTIMADO 

para dar prosseguimento ao feito, suprindo a omissão de fls. 50v, no 

prazo de 5 (cinco dias) legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118863 Nr: 1239-91.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SÉRGIO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, CAMILA 

STOFELES CECON SANTANA - OAB:MT 16.258-B, ELOANE VALENTIM 

ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 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 Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114171 Nr: 4658-56.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE TIECHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA, MARIA SARMENTO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA KURUDEZ CORDEIRO - 

OAB:GO/22.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Certifico que nesta data intimo o executado para apresentar 

contrarrazões de apelação, bem como para manifestar da petição de fls. 

132/135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145045 Nr: 2073-26.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEY VALENTIN MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no 

Decreto-Lei nº 911/69, e consolido nas mãos do autor a posse e o domínio 

pleno e exclusivo do bem alienado fiduciariamente, cuja apreensão liminar 

torno definitiva.Consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário, compete às repartições 

competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do 

ônus da propriedade fiduciária, nos termos do artigo 3º, §1º, do 

Decreto-lei nº 911/69.Nos termos do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, no 

caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas 

mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá 

vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, 

avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo 

disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o 

preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas.Destarte, intime-se a empresa Banco 

Volkswagen S/A para apesentar a devida prestação de contas, em 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, sob pena 

da omissão ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, além de 

multa de até vinte por cento do valor da causa (CPC, art.77, IV e 

§2º);Baixe-se eventual medida judicial restritiva.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 

do Código de Processo Civil, especialmente em razão do julgamento 

antecipado da lide, fato que abreviou o labor profissional.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162925 Nr: 1630-41.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA AZAMBUJA 

OKUZONO - OAB:OAB/MT 17859-E, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES 

DE SOUZA - OAB:14690, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Processo nº 1630-41.2016.811.0037 (Código 162925)

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios

Requerente: João Oliveira de Lima

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

Tendo em vista a ausência de apresentação tempestiva da contestação, 

declaro a revelia da parte requerida, nos moldes do artigo 344 do Código 

de Processo Civil.

Determino a restituição da peça defensiva à origem (fls.101/116).

Concluída a diligência, conclusos para julgamento.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149024 Nr: 3860-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO MARTINS NICOLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA CAMARGO KONAGESKI - 

OAB:MT 17.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3860-90.2015.811.0037 (Código 149024)Ação Declaratória 

de Interdito ProibitórioRequerente: José Roberto Martins NicolauRequerido: 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terras (MST). Destarte, com 

supedâneo no artigo 2º da Resolução nº 007/2008/OE, por tratar-se de 

litígio que envolve conflito coletivo de posse de terras rurais, declino da 

competência para a Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na 

Comarca de Cuiabá.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176094 Nr: 8574-59.2016.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO PASQUALINI ALVES, JOSÉ 

AUGUSTO PASQUALINI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRO CIVIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, BRUNA SANFELICE GAVIOLI - OAB:14587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 Processo nº 8574-59.2016.811.0037 (Código 176094)

Ação de Manutenção de Posse

Requerentes: Carlos Roberto Pasqualini Alves e José Augusto Pasqualini 

Alves

Requerido: Ricardo Alexandro Civiero

Vistos em correição permanente.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, bem como para manifestarem 

interesse na sessão de mediação/conciliação, conforme a hipótese, em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175713 Nr: 8377-07.2016.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SANTO 

ANDRÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8377-07.2016.811.0037 (Código 175713)

Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar

Requerente: Distribuidora de Produtos Alimentícios Santo André Ltda.

Requerida: M. G. de Carvalho e Carvalho Ltda.

Vistos em correição permanente.

Intime-se a terceira A. M. Rosa EIRELI – EPP para manifestar-se quanto ao 

pedido de redirecionamento da ação, sob o fundamento de sucessão 

comercial integral, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69122 Nr: 1430-44.2010.811.0037

 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: FOMA OVCHINNIKOV, ANTIP OVCHINNIKOV, Fedora 

Ovchinnikov, EVDOKIA OVCHINNIKOV, KUSMA OVCHINNIKOV - ESPÓLIO

 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 ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 

10133, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, PAULA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP 221.271, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB MT 12.208-A

 Processo nº 430-44.2010.811.0037 (Código nº 69122)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Forma Ovchinnikov e Outros

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

A parte executada apresentou o arquivo SLIP - XER 712 (fls.441 verso à 

451 verso).

Diante disso, cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira 

(fls.416).

Às providências.

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.: 52945 Nr: 731-24.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA 

E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira 

Freitas - OAB:166496/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 3.568-B, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Processo nº 731-24.2008.811.0037 (Código 52945)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária 

Ltda.

Executado: Luiz Alberto Goellner

Vistos etc.

O Juízo da Terceira Vara da Comarca de Primavera do Leste (MT) solicitou 

a penhora, no rosto dos autos, do valor bloqueado via sistema BACENJUD. 

Configurou-se, portanto, a hipótese de instauração de concurso de 

credores, devendo a questão ser solvida nos moldes do artigo 908 do 

Código de Processo Civil.

Destarte, intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre o 

concurso de credores, como providência prévia à deliberação judicial 

quanto ao destino do numerário bloqueado, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49898 Nr: 7649-78.2007.811.0037

 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: VALMOR PAULO LAZZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DELFI RUARO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Processo nº 7649-78.2007.811.0037 (Código 49898)338

Pedido de Habilitação no Inventário

Requerente: Valmor Paulo Lazzari
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Vistos etc.

Nos termos do artigo 643 do Código de Processo Civil, não havendo 

concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo 

credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Remeter o pedido para as vias ordinárias significa que a parte interessada 

deve buscar a satisfação da pretensão material mediante a propositura de 

ação autônoma, não implicando na remessa dos autos para redistribuição.

Transcrevo o magistério do processualista Humberto Theodor Júnior :

“Disso decorre a regra geral que é a de competir ao juiz do inventário a 

solução de toda e qualquer questão de que dependa o julgamento do 

inventário e da partilha. Como procedimento especial da sucessão causa 

mortis não contempla dilação probatória, sempre que os documentos 

disponíveis não forem suficientes para a solução das questões surgidas, 

o magistrado do inventário remeterá os interessados para as vias 

ordinárias. Equivale dizer que a parte não atendida no bojo dos autos 

sucessórios terá de recorrer a uma ação apartada para nela defender sua 

pretensão, produzindo as provas que não couberam no inventário.”

Com efeito, o pedido de habilitação deve ser arquivado na vara 

competente e a parte interessada, caso deseje, deve propor a ação 

autônoma.

Portanto, evidenciada a redistribuição equivocada, devolvam-se os autos 

ao Juízo da Primeira Vara da Comarca de Primavera do Leste (MT).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 22 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124719 Nr: 7289-36.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. SODRE DOS SANTOS SILVA - ME, JOSANNE SODRE 

DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES & RODRIGUES LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534/OAB-MT, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7289-36.2013.811.0037 (Código 124719)

Ação Monitória convertida em Ação de Execução

Exequente: J. Sodre dos Santos Silva - ME

Executada: Alves & Rodrigues Ltda ME

Vistos em correição permanente.

Intime-se a terceira J. P. B. dos Santos EIRELI - ME para manifestar-se 

quanto ao pedido de integralização do litisconsórcio passivo necessário, 

sob o fundamento de sucessão empresarial decorrente de trespasse, em 

15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149220 Nr: 3962-15.2015.811.0037

 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: PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILSE BARAUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 3962-15.2015.811.0037 (Código 149220)

Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos

Requerente: Paulo da Silva

Requerida: Edenilse Barauna dos Santos

Vistos em correição permanente.

Certifique-se quanto a tempestividade da contestação, atentando-se para 

eventual existência de portarias de suspensão do prazo processual 

vigentes à época.

Concluída a diligência, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151858 Nr: 5223-15.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES WALDOW, INGRID FREIER WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO VIMERCATI, SANDRA 

MARIA FORTUNATO VIMERCATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURAO - OAB:MT/13258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Processo nº 5223-15.2015.811.0037(Código 151858)

Ação de Embargos à Execução

Embargantes: Alcides Waldow e Outra

 Embargados: Marcos Antônio Vimercati e Outra

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.118).

Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113342 Nr: 3875-64.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, KEIT 

DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 

15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Processo nº 3875-64.2012.811.0037 (Código 113342)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito Rural do Médio Leste de Mato Grosso

Executado: Vilson Luiz dos Santos Castro

Vistos em correição permanente.

O artigo 835, IX, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora sobre as 

quotas de sociedades simples e empresárias.

 Nos termos do artigo 982, parágrafo único, do Código Civil, 

independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade 

por ações; e, simples, a cooperativa.

Destarte, autorizo a penhora sobre as quotas na forma postulada, com as 

intimações pertinentes.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 202485 Nr: 464-03.2018.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, 

Samoel da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA, EPA 

DA SILVA E CIA LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA 

- OAB:, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4.737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Processo nº 464-03.2018.811.0037 (Código 202485)

Habilitação de Crédito

Requerente: Faneca Distribuidora de Cosméticos Ltda.

Recuperanda: Supermercado Santo Antônio Ltda e Outros

Vistos em correição.

Trata-se de requerimento de habilitação de crédito formulado por Faneca 

Distribuidora de Cosméticos Ltda., qualificada nos autos em epígrafe.

A parte autora desistiu da ação (fls.17).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte autora, nos moldes do artigo 90, caput, do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121191 Nr: 3688-22.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 25341, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - OAB:GO/ 32.468

 Processo nº 3688-22.2013.811.0037 (Código nº 121191)Ação de 

ExecuçãoExequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio 

Leste de Mato GrossoExecutada: Simone Galbieri Cabral.Destarte, 

tratando-se de bem matriculado em nome da parte executada, 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.Intime-se a parte exequente para cumprir o disposto no 

artigo 799, I, do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário. 

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.: 126512 Nr: 9058-79.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair Lourencette, JOSÉ OLIVIO 

LOURENCETTE, NEIDE MANUEIRA LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9058-79.2013.811.0037 (Código 126512)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Banco CNH Industrial Capital S/A

Executados: Dejair Lourencette e Outros

Vistos em correição permanente.

Havendo requerimento expresso do credor (fls.95/96), 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).

Expeça-se certidão, nos moldes do artigo 828 do Código de Processo Civil, 

agendando-se o prazo de 10 (dez) dias para comunicação ao Juízo, pela 

parte exequente, da concretização de eventuais averbações.

Intime-se. Expeça-se o necessário. 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.: 160804 Nr: 758-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO ASTUTT TANNURE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO WIETZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

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:

 Processo nº 758-26.2016.811.0037 (Código 160804)

Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa

Exequente: José Augusto Astutt Tannure

Executado: Diego Wietzke

Vistos em correição permanente.

Autorizo a anotação restritiva, via Sistema RENAJUD.

Penhore-se e avalie-se os veículos indicados pela parte exequente.

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.

Como providência prévia ao deferimento da formalização da penhora 

sobre o bem imóvel, intime-se a parte exequente para apresentar a 

matrícula atualizada, em 10 (dez) dias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177391 Nr: 9276-05.2016.811.0037

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

 PARTE AUTORA: Sipal Industria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAISSA VIEIRA GABRIEL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 Processo nº 9276-05.2016.811.0037 (Código nº177391)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Sipal Industria e Comércio Ltda

Executado: Rhaissa Vieira Gabriel de Morais

Vistos etc.

Havendo anuência expressa da parte exequente, autorizo a penhora do 

Pulverizador Agrícola Automotriz Uniport 3030 Marca Jacto (fl.68).

Formalizado o termo, 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.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de novembro de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125859 Nr: 8425-68.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEVE ZOBOGANY DE SZONYI DE SILIMON, HEVERTON 

DA SILVEIRA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI SCHREIBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Conejo - 

OAB:MT 13056

 Certifico que nesta data INTIMO o(a) Advogado(a) da parte embargada 

para apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração de f. 

123/125, bem como, INTIMO ainda o(a) Advogado(a) da parte embargante 

para apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração de f. 

126/133, prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135923 Nr: 7499-53.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILTON DOMINGOS SACHETTI, JARBAS WEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:OAB/PR 24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/PR 

7.295, RITA DE CÁSSIA CORREA DE VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 

15.688/A

 Processo nº 7499-53.2014.811.0037 (Código 135923)

Cumprimento de Sentença

 Requerente: Adilton Domingos Sachetti e Jarbas Weis

 Requerido: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

 Vistos etc.

 Estando o processo concluso para deliberação judicial, autorizo carga 

rápida, nos termos normativos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de Setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138281 Nr: 9189-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES, ZATIR ZANIN, ANIZIO 

ALVES DE AQUINO FILHO, AGROPECUÁRIA CÉU AZUL S/A, TARCISIO 

SACHETTI, SILVIA FRANCISQUELLI, IDA MADALENA FRANCISQUELLI 

CHIAVAGATTI, MARCELO CHIAVAGATTI FRANCISQUELLI, JOÃO 

CAETANO FRANCISQUELLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Processo nº 9189-20.2014.811.0037 (Código 138281)

Cumprimento de Sentença

 Requerente: Antenor Santos Alves e Outros

 Requerido: Banco do Brasil S/A

 Vistos etc.

 Estando o processo concluso para deliberação judicial, autorizo carga 

rápida, nos termos normativos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de Setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135871 Nr: 7456-19.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ANGELO DE SOUZA, BENEDITO ZAMPARONI, 

HERACLITO GOMES CIQUEIRA, HEINZ SELBMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Processo nº 7456-19.2014.811.0037 (Código 135871)

Cumprimento de Sentença

 Requerente: Antônio Ângelo de Souza e Outros

Requerido: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

 Vistos etc.

 Estando o processo concluso para deliberação judicial, autorizo carga 

rápida, nos termos normativos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de Setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135873 Nr: 7458-86.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:OAB/PR 24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/PR 

7.295, RITA DE CÁSSIA CORREA DE VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 

15.688/A
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 Processo nº 7458-86.2014.811.0037 (Código 135873)

Cumprimento de Sentença

 Requerente: Wellington Antônio Fagundes

Requerido: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

 Vistos etc.

 Estando o processo concluso para deliberação judicial, autorizo carga 

rápida, nos termos normativos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de Setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138153 Nr: 9116-48.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI DEFAVERI, ALBERTO DARIVA, DIONYSIA DA 

COSTA FERNANDES, EDIVALDO APARECIDO MOTA, MARIA OLEZIA 

PIANOWSKI PAJANOTI, NELSON TRAMONTIN, NIVALDO ALARCON, 

RICARDO MIGUEL ANGEL RICCA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Processo nº 9116-48.2014.811.0037 (Código 138153)

Cumprimento de Sentença

 Requerente: Ari Defaveri e Outros

Requerido: Banco do Brasil S/A

 Vistos etc.

 Estando o processo concluso para deliberação judicial, autorizo carga 

rápida, nos termos normativos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de Setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004790-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PUBLIO EMILIO ROCHA (ADVOGADO(A))

RENOVAGRO - AGRICULTURA RENOVAVEL LTDA (REQUERENTE)

IVES CASSIUS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SALLES DALCIN (REQUERIDO)

IOLANDA MENEZES GALVAO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias, sob pena de devolução.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002964-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE PUNDRICH MULLER (ADVOGADO(A))

OLINDA MARIA MAHNIC (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURENY DE JESUS FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autor para comprovar 

o pagamento da diligência através da GUIA, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004685-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004685-46.2017.8.11.0037. REQUERENTE: KELLY CRISTINA SIOLARI DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Visto, Trata-se de 

Ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por KELLY CRISTINA 

SIOLARI DE OLIVEIRA contra UNIC EDUCACIONAL LTDA, ambos 

qualificados. O autor pugna pela desistência da ação (ID: 10214276). A 

requerida concorda com o pedido de desistência (ID do documento: 

11720927). É o relatório. Decide-se. Diante do exposto, homologa-se por 

sentença o pedido de desistência da ação, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em consonância com o 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Revoga-se a liminar deferida 

(id.10430382). Condena-se o autor ao pagamento de custas, taxas e 

despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de 

sua sucumbência, assim, que se fixa em 10% sobre o valor da causa, em 

consonância com o artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil. 

Suspende-se a exigibilidade da cobrança, por ser a autora beneficiária da 

gratuidade processual. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se e registre-se a 

presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21 de 

junho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004629-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001471-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPASTORIL RIO PARDO LTDA (EXECUTADO)

CLARICE BEE PERERA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o pagamento da certidão de penhora, bem como retirá-la, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001278-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA SANDRONI MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SET PACK SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MY HAPPY INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005223-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 125 de 728



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001886-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO DONADI (EXEQUENTE)

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BALIZARDO (EXECUTADO)

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE (ADVOGADO(A))

 

Certifico que até a presente data a parte autora não deu andamento ao 

feito,apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/2007- CGJ, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000794-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

EDSON ADRIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000794-80.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): EDSON ADRIANO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 12560085). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001240-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA PEREIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001240-83.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): TATIANA PEREIRA ROCHA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 
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juntamente com a contestação (ID 12784951). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000901-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

FABIO MENDES RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000901-27.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): FABIO MENDES RODRIGUES ALVES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 12451706). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000833-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JULIO LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000833-77.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JULIO LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, como perito para 

atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito estão 

disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 
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juntamente com a contestação (ID 12491048). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000894-35.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JAIME FERREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 12531884). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000873-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ROSA OLIVEIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000873-59.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA ROSA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 
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juntamente com a contestação (ID 12425670). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000858-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

GILVAN VASCONCELOS LUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000858-90.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): GILVAN VASCONCELOS LUZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 12489179). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000865-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LONGHI RAVAGNANI (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000865-82.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): GABRIELA LONGHI RAVAGNANI RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 
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juntamente com a contestação (ID 12493782). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000670-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

RONALDO DE AGUIAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000670-97.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): RONALDO DE AGUIAR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, como perito para 

atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito estão 

disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 12353768). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000890-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000890-95.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): TAINARA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau 

da lesão sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra 

CRM-MS 8540, como perito para atuar neste processo, sendo que os 

dados do referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 
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juntamente com a contestação (ID 12531472). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000838-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

CLEBSON DOS SANTOS PENHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000838-02.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): CLEBSON DOS SANTOS PENHA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 12440448). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001361-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001361-14.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LEANDRO JOSE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 
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juntamente com a contestação (ID 12896384). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001369-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANDRE GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001369-88.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): RAFAEL ANDRE GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão sofrida pela 

parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, como perito 

para atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito estão 

disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 12778862). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001279-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEDROSO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001279-80.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ELAINE PEDROSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, como perito para 

atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito estão 

disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 
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juntamente com a contestação (ID 12880802). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001322-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001322-17.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JAIR PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 12836993). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000936-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARACI MEIRELES DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000936-84.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): CLARACI MEIRELES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 
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juntamente com a contestação (ID 12880681). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001250-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

KAROLINA FLORES DELFINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001250-30.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): KAROLINA FLORES DELFINO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 12855777). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000847-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

VINICIOS SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000847-61.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): VINICIOS SOUZA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 
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juntamente com a contestação (ID 12794597). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005730-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ANTONIO CAMILOTTI (REQUERIDO)

 

Considerando a determinação para a devolução da diligência conforme 

solicitado pelo autor, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para informar que o pedido de devolução de diligência deverá 

ser direcionado à Diretoria do Foro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001373-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001373-28.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE MARIA DE SOUZA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 13299036). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000675-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

VALDENOR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000675-22.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): VALDENOR ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 
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na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 12606297). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000861-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000861-45.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): SEBASTIAO GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão sofrida pela 

parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, como perito 

para atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito estão 

disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 12642409). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002559-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SILVA ALVES MARCIANA ANTUNES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002559-86.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARA SILVA ALVES MARCIANA ANTUNES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau 

da lesão sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra 

CRM-MS 8540, como perito para atuar neste processo, sendo que os 

dados do referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 
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na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 13436713). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 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 (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000285-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAINE TEIXEIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

 

Certifico que a requerida foi devidamente citada e não contestou a ação, 

deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121205 Nr: 3701-21.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON CRISTIANO BUSS, ADIR FREO, 

LUCINETE MARIA DA SILVA FREO, UNION AGRO LTDA, CARLA CRISTINA 

BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, MIRANDA 

DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B, REGINA CRISTINA DE GOES - OAB:9.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 197247 Nr: 7446-67.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE LOURENCETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO - 

OAB:14990, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, 

DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:MT 16.308-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 152293 Nr: 5459-64.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA BASEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO MARIO DE FREITAS LOPES 

- OAB:MS 2679, LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - 

OAB:9983/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem 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.: 168611 Nr: 4548-18.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SALVI - 

OAB:40989, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem 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.: 123146 Nr: 5680-18.2013.811.0037

 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: JOSIMAR ALVES DE SOUSA, JAS TRANSPORTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINAS TRUCK ASSOCIAÇÃO DE VEÍCULOS 

PESADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 67751 Nr: 150-38.2010.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 75340 Nr: 7654-95.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALIOMAR ALVES, MARCIO DE LUCA, 

MARCELO LOPES DA SILVA, ADRIANA VIOLADA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, FLAVIA VENCESLAU GOMES - OAB:16843/O, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, RITA DE CASSIA CORREA 

DE VASCONCELOS - OAB:15688/A, TERESA ARRUDA ALVIM 

WAMBIER - OAB:22129-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149503 Nr: 4130-17.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FRUET CRUZ, CLEUZENY DE 

OLIVEIRA FREITAS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, 

REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A, STEFANI PAULA 

VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para retirar, nesta secretaria, certidão para fins de registro de penhora, 

devendo a parte comparecer com as guias devidamente pagas, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145979 Nr: 2529-73.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONFER TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRANA MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROBERTO COLOMBO - 

OAB:PR/ 43382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 22251 Nr: 3524-43.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA - ORION VEICULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:89199/MG, HÉLIO MACHADO DA COSTA JÚNIOR - OAB:5682, 

LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, RENATA 

CARRETO - OAB:18929/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para manifestar sobre os embargos de declaração, fls. 393/394, no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161185 Nr: 905-52.2016.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA MATURANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER APARECIDO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE F. 

NOGUEIRA - OAB:MT/5.888, JULIANA MATURANA - OAB:248519/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197042/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade d e intimar as partes para 

manifestarem sobre o laudo pericial de fls. 314/397, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6778 Nr: 194-77.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA- COOPERATIVA 

CENTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ORTOLANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLA CAROLINE 

GONÇALVES - OAB:13626, ROSANE CLADES REDER - OAB:4693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1822A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104512 Nr: 3492-23.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEFSON LUIZ VALGOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:18226/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36836 Nr: 4809-66.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2192 Nr: 936-68.1999.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAVANELLO, ANTONINHO 

RAVANELLO, Vilson Mazzim Rossato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449-MT, FERNANDO JOSE BONATTO - OAB:25698/PR, SADI 

BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem 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.: 137893 Nr: 8943-24.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO FINO QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO 

PARTICIPAÇÕES LTDA, LUCIANO GOMES DA COSTA, DJALMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ANÔNIO CANESIN - 

OAB:OAB/PR 8.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO KURZWEIL DE 

OLIVEIRA - OAB:248704/SP, IVO WAISBERG - OAB:SP/146176, JOEL 

LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:122443/SP, LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 197766 Nr: 7660-58.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA

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

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170495 Nr: 5466-22.2016.811.0037

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112036 Nr: 2499-43.2012.811.0037

 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: JFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004752-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES BISOGNIN (AUTOR(A))

ADILES MARIA FONTANIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1004752-11.2017.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Malote Digital do Juízo Deprecante. Primavera do Leste, 14 de setembro de 

2018. Vera Maria Signori Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004869-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA (ADVOGADO(A))

MAFALDA HERTZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1004869-02.2017.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Malote Digital do Juízo Deprecante devolvendo CP. Primavera do Leste, 14 

de setembro de 2018. Vera Maria Signori Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004469-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DUARTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004469-51.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUIS FERNANDO DUARTE DOS 

SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. De 

início, tendo em vista a ausência de apresentação de contestação pela 

parte requerida, DECRETO SUA REVELIA, com fulcro no artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Todavia, a jurisprudência tem assentado o 

entendimento de que não se aplicam as disposições atinentes à confissão 

ficta e os efeitos da revelia previstos nos artigos 341 e 345, ambos do 

Código de Processo Civil, respectivamente, já que se discutem direitos 

indisponíveis. Nesse sentido o seguinte aresto: "(...). CONFISSÃO FICTA E 

EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO AO INSS. ARTIGOS 302 E 320 DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 139 de 728



C.P.C. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Ao Poder Público não se aplicam as 

disposições atinentes à confissão ficta e os efeitos da revelia consoante 

os artigos 302 e 320 do C.P.C., respectivamente, eis que em litígio direitos 

indisponíveis. 5. Embargos a que se nega provimento.(TRF-3 - EI: 49480 

SP 94.03.049480-8, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM 

GUIMARÃES, Data de Julgamento: 20/05/2010, PRIMEIRA SEÇÃO) (Grifei). 

No mais, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifique as provas que pretende produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Primavera do Leste/MT, 05 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004460-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

MARCIA BADAN FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004460-89.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARCIA BADAN FARIA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. De início, tendo em 

vista a ausência de apresentação de contestação pela parte requerida, 

DECRETO SUA REVELIA, com fulcro no artigo 344 do Código de Processo 

Civil. Todavia, a jurisprudência tem assentado o entendimento de que não 

se aplicam as disposições atinentes à confissão ficta e os efeitos da 

revelia previstos nos artigos 341 e 345, ambos do Código de Processo 

Civil, respectivamente, já que se discutem direitos indisponíveis. Nesse 

sentido o seguinte aresto: "(...). CONFISSÃO FICTA E EFEITOS DA 

REVELIA. APLICAÇÃO AO INSS. ARTIGOS 302 E 320 DO C.P.C. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Ao Poder Público não se aplicam as disposições 

atinentes à confissão ficta e os efeitos da revelia consoante os artigos 

302 e 320 do C.P.C., respectivamente, eis que em litígio direitos 

indisponíveis. 5. Embargos a que se nega provimento.(TRF-3 - EI: 49480 

SP 94.03.049480-8, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM 

GUIMARÃES, Data de Julgamento: 20/05/2010, PRIMEIRA SEÇÃO) (Grifei). 

No mais, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifique as provas que pretende produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Primavera do Leste/MT, 05 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004724-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004724-43.2017.8.11.0037. AUTOR(A): FRANCISCO CARLOS DOS 

SANTOS LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

De início, tendo em vista a ausência de apresentação de contestação pela 

parte requerida, DECRETO SUA REVELIA, com fulcro no artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Todavia, a jurisprudência tem assentado o 

entendimento de que não se aplicam as disposições atinentes à confissão 

ficta e os efeitos da revelia previstos nos artigos 341 e 345, ambos do 

Código de Processo Civil, respectivamente, já que se discutem direitos 

indisponíveis. Nesse sentido o seguinte aresto: "(...). CONFISSÃO FICTA E 

EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO AO INSS. ARTIGOS 302 E 320 DO 

C.P.C. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Ao Poder Público não se aplicam as 

disposições atinentes à confissão ficta e os efeitos da revelia consoante 

os artigos 302 e 320 do C.P.C., respectivamente, eis que em litígio direitos 

indisponíveis. 5. Embargos a que se nega provimento.(TRF-3 - EI: 49480 

SP 94.03.049480-8, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM 

GUIMARÃES, Data de Julgamento: 20/05/2010, PRIMEIRA SEÇÃO) (Grifei). 

No mais, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifique as provas que pretende produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Primavera do Leste/MT, 05 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65344 Nr: 5106-34.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO PARATI LTDA, MOASIR 

PINZON, DARCY PINZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOASIR PINZON, Cpf: 37264133915, Rg: 

1.315.407, Filiação: Umberto Pinzon e Irena Grezelle (com Documento), 

data de nascimento: 08/10/1956, brasileiro(a), natural de Dois Vizinhos-PR, 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de 

Processo Civil.Custas processuais pela parte executada.Sem condenação 

em honorários advocatícios.Proceda-se ao levantamento de eventuais 

penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 25 de setembro de 2017.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, Eduardo Pinheiro Viana, 

digitei.

Primavera do Leste, 13 de setembro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 20238 Nr: 1864-14.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA DREHER BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para apresentar novo cálculo, nos termos da 

decisão de fl. 269.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104581 Nr: 3563-25.2011.811.0037

 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): PAULO ANTONIO MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320-B, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - PROCURADOR 

FEDERAL - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente que não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 
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possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161962 Nr: 1237-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE PRIMAVERA DO LESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Queiroz Nogueira, VALMIR JOSÉ DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ARAUJO BARCELOS - 

OAB:16.778 MT, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - OAB:7255/MT, 

HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:67287, LESLIANE 

ANDRÉIA CAMPOS SILVA - OAB:MT 18576, LIDIANE FÁTIMA GOMES 

MOREIRA - OAB:15.784-MT, RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 10.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do Mandado, 

recolhendo-a através da Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, referente a carta precatória distribuida na Comarca de 

Piratininga-SP sob n. 0000500-60.2017.8.26.0458.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001190-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (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, 13 de setembro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001704-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET (ADVOGADO(A))

GABRIELA SOTT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

DECOLAR.COM LTDA (EXECUTADO)

MARILIA MICKEL MIYAMOTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Intime-se a devedora DECOLAR.COM LTDA, 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, 13 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011891-60.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

TALITA MOURA BARRETO (ADVOGADO(A))

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

MATO GROSSO IMÓVEIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Trata-se de ação de cumprimento de sentença em 

que, citada, a parte executada não pagou nem indicou bens. Procedi 

buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora. Assim, considerando a declaração de 

imposto de renda anexa, decreto sigilo no presente feito. Abro prazo de 

30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de setembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010637-18.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON KREBS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, 

citada, a parte executada não pagou nem indicou bens. Procedi buscas 

aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens em 

nome da parte devedora. Assim, considerando a declaração de imposto 

de renda anexa, decreto sigilo no presente feito. Abro prazo de 30 (trinta) 

dias para a exequente indicar bens à penhora, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 13 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000471-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILKINSON RODRIGUES DOS PASSOS (EXEQUENTE)

LETICIA BORGES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DE OLIVEIRA ARRUDA NETA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em correição. Trata-se de ação de execução de título executivo 

extrajudicial em que, intimada, a parte devedora não pagou nem indicou 

bens. Procedi buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, conforme extratos que 

seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 13 de 

setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004806-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURISVALDO XAVIER PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o exequente para requerer o que entender de direito, em cinco 

dias, tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação do executado. 

Primavera do Leste, 14 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000462-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK (ADVOGADO(A))
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ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLYNE LEANDRA BONFIM (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para, em cinco dias, requerer o que entender de 

direito, tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação do 

executado. Primavera do Leste, 14 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012236-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL NETO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ ALVES DE MORIS (REQUERIDO)

MANOEL MAZZUTTI NETO (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida acerca da sentença proferida 11913949, bem 

como para apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias, conforme 

decisão 13984954. Primavera do Leste, 14 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011034-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GESIANA JESUS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

RAFAEL FURTADO AYRES (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob 

pena de execução e multa de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC. 

Primavera do Leste, 6 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003618-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

ROSANGELA APARECIDA NARDES (EXEQUENTE)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo sem qualquer manifestação do executado, 

intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de cinco dias. Primavera do Leste, 14 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005834-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO DA SILVA BARBOSA JUNIOR (EXECUTADO)

MARIA DAS GRACAS SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

manifestar acerca do endereço dos EXECUTADOS ARLINDO DA SILVA 

BARBOSA JUNIOR e MARIA DAS GRACAS SOUZA BARBOSA, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Primavera do Leste, 14 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011895-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO GONCALVES DE LARA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8011895-63.2016.8.11.0037; Valor causa: 

$2,485.18; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

SANTOS & CIA LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: AGNALDO 

GONCALVES DE LARA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para 

se manifestar quanto a carta de intimação juntada aos autos e requerer o 

que de direito no prazo de cinco dias sob pena de arquivamento. 

PRIMAVERA DO LESTE, 14 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

NOEMIA KLEIN FERNANDES Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - 

MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: (66) 3500 1100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003622-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN (ADVOGADO(A))

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA DANIEL DA COSTA MOURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1003622-49.2018.8.11.0037; Valor causa: 

$6,641.34; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

SANTOS & CIA LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: CLEUZA DANIEL DA 

COSTA MOURA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, para se 

manifestar quanto ao pagamento ou requerer o que de direito no prazo de 

cinco dias sob pena de arquivamento. PRIMAVERA DO LESTE, 14 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, NOEMIA KLEIN FERNANDES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - 

TELEFONE: (66) 3500 1100

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011513-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA FERREIRA DA SILVA ALVES (EXEQUENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 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, conforme manifestação 14448625. Primavera do Leste, 14 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002840-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA FURINI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002840-42.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CAMILLA FURINI DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em correição. Tendo em vista que a audiência do dia 

17/09/2018 às 15h20min não foi cancelada no sistema, reitero o despacho 
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de ID 13080647 e determino novamente o cancelamento da audiência de 

conciliação designada automaticamente pelo sistema. Intimem-se. 

PRIMAVERA DO LESTE, 14 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006249-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006249-26.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: VANUZA JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de pedido de bloqueio em cumprimento 

provisório de sentença, em razão do não cumprimento pelos requeridos da 

sentença. Além disso, trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, 

cuja instituição também tem incumbência constitucional expressa para a 

defesa dos direitos individuais e coletivos (CF, art. 134), presumindo-se, 

pois, que o valor requerido atende aos princípios norteadores das 

contratações realizadas às expensas do Poder Público. Diante do 

exposto, defiro o pedido de sequestro do numerário (Id 15302114), 

requerido nos autos em face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 

12.200,00 (doze mil e duzentos reais), para o custeio do procedimento 

cirúrgico de TIMPANOPLASTIA (UNI BILATERAL), em favor de VANUZA 

JOSÉ DA SILVA, conforme requerido pela parte autora. Após efetivação 

da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. 

Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta 

judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor 

pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor dos fornecedores com 

orçamento de menor valor, conforme indicado pela parte autora. Expedido 

o alvará, intime-se a parte autora a diligenciar no agendamento da data da 

cirurgia, bem como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de 

até 10 (dez) dias, após realizado aquele procedimento. Com a juntada da 

nota fiscal relativa à aquisição do produto/serviço de saúde, bem como 

nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 

02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Solicite-se da Secretaria Municipal de Saúde o transporte, se for do 

interesse do paciente. Após a prestação de contas, em não havendo 

incidentes, concluso para extinção. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 14 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010133-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILIA BORGES DE ARAUJO DA LUZ (EXEQUENTE)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HSBC S/A (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

Diante do decurso do prazo sem manifestação do executado acerca do 

cumprimento da sentença, intimo o exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 14 de 

setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011537-98.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ARGEMIRO DE PAULA MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON DE ANDRADE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para manifestar acerca da certidão 15183936, 

no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 14 de setembro de 2018.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000663-76.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GILMAR DANTAS DIAS (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS Dados do processo: Processo: 

1000663-76.2016.8.11.0037; Valor causa: $598.98; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]; 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & 

SANTOS JUNIOR LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: JOSE GILMAR 

DANTAS DIAS Pessoa(s) a ser(em) citada(s) EXECUTADO: JOSE GILMAR 

DANTAS DIAS, CPF: 832.835.361-04 Data de Distribuição da Ação: 

12/12/2016 14:36:40. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito no valor de 

R$ 682,35 (seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), 

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 ação de execução de titulo executivo 

extrajudicial, em que figura no polo ativo a empresa Franca Santos Santos 

Junior LTDA - ME e no polo passivo a pessoa de José Gilmar Dantas 

Dias.O titulo em comento refere-se à nota promissória, com vencimento 

para o dia 20/11/2014, visto que o valor atualizado até a data de 

12/12/2016 equivale à R$598,98 (quinhentos e noventa e oito reais e 

noventa e oito centavos). PRIMAVERA DO LESTE, 14 de setembro de 2018 

SINARA SANTOS TERUYA LEAL Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010634-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DIAS MARQUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, 

citada, a parte executada não pagou nem indicou bens. Procedi buscas 

aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens em 

nome da parte devedora. Assim, considerando a declaração de imposto 

de renda anexa, decreto sigilo no presente feito. Abro prazo de 30 (trinta) 

dias para a exequente indicar bens à penhora, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 13 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011289-06.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RITA BRIDI GUADAGNIN (EXEQUENTE)

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

ADELINO GUADAGNIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em correição. Trata-se de cumprimento de sentença em que, 

intimada, a parte devedora não pagou nem indicou bens. Procedi buscas 

aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens em 

nome da parte devedora, conforme extratos que seguem. Assim, abro 
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prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 13 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012278-41.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BIANCHI (EXEQUENTE)

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE GUIDO GAERTNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. O sistema RENAJUD possibilita a inserção e a retirada de 

restrições judiciais de veículos cadastrados no Registro Nacional de 

Veículos Automotores – RENAVAM, sendo, portanto, desnecessária a 

expedição de ofício ao DETRAN para lançar impedimento judicial de 

transferência e licenciamento nos prontuários dos veículos. Ocorre, 

todavia, in casu, que o bloqueio via RENAJUD mostra-se medida 

demasiadamente drástica, que pode acarretar prejuízos a eventual 

adquirente de boa-fé, o que, por cautela, deve ser evitado. Sendo assim, a 

fim de dar efetividade ao processo executivo, EXPEÇA-SE mandado de 

constatação, a ser cumprido na residência do executado, objetivando-se 

saber se existe algum veículo na posse e poder do devedor, para garantia 

do débito exequendo, sobretudo, aqueles indicados na petição de Id. 

10536085, a saber: I/BMW R1200GS ADVENTURE, Cor Branca, 

Ano/Modelo 2007/2007, Placa JRG1928 de Primavera do Leste/MT e 

I/CHEVROLET CAMARO 2SS, Cor Laranja, Ano/Modelo 2011/2011, Placa 

OAR 1144 de Primavera do Leste/MT. Sendo o caso, deverá o Oficial de 

Justiça proceder a sua penhora e avaliação. Às providências. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 14 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004611-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA TRINDADE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004611-55.2018.8.11.0037. REQUERENTE: APARECIDA TRINDADE 

ALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação 

de fazer proposta por APARECIDA TRINDADE ALVES em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para que o(s) 

requerido(s) adote(m) as providências necessárias para realização de 

CONSULTA COM ESPECIALISTA EM JOELHO. Relata na petição inicial que 

é portadora de RUPTURA MENISCAL DO JOELHO DIREITO (CID 10 M 23.2), 

e que necessita passar por uma CONSULTA COM ESPECIALISTA EM 

JOELHO, visto que apenas tal profissional poderá identificar qual 

procedimento necessário para seu caso. Ressalta que a situação é de 

urgência; é pobre, não possui recursos financeiros suficientes para arcar 

com os custos do tratamento; o requerente informa, ainda, que obteve 

resposta negativa do Poder Público sobre a previsão da disponibilidade da 

consulta (Ofício de n° 88/DPPVA/MT/2018), sendo justificado pelo órgão 

que é responsabilidade do Estado a disponibilização do referido 

procedimento por ser de alta complexidade. O Núcleo de Apoio Técnico, 

através do Parecer Técnico nº0255/2018 afirmou apenas que consultou o 

sistema de regulação – SISREG onde evidenciou que a solicitação foi 

negada em virtude do nº do CNES (Id 14662570). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência 

deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 

2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a 

Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o valor 

extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial 

da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 

12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo relatório médico e pelo protocolo de entrada (Id 14039496), subscritos 

pelo Dr. Ricardo Bridi CRM/MT 4511, os quais apontam a necessidade de 

consulta com especialista de joelho e, tratamentos posteriores. No que diz 

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

verifica-se pelo teor da declaração do médico, bem como pelo tempo 

mínimo legal de trâmite do processo, uma vez que, se ao final a sentença 

for favorável ao(à) requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua 

condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no 

que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento 

antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, 

bem como este não constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal 

requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, 

nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o 

interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo no 

artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência, de natureza 

satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de: dispensar 

para APARECIDA TRINDADE ALVES (qualificado(a) na petição inicial) a 

CONSULTA COM ESPECIALISTA EM JOELHO, no prazo de 15 (quinze) 

dias, de acordo com indicação médica, além dos demais tratamentos 

posteriores, que se fizerem necessários, conforme requerido na petição 

inicial (desde que acompanhada da necessária justificativa médica e não 

seja ultrapassada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública) 

ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua realização. Fixo 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC). Advirto que o não 

cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a 

seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 
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possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 14 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001893-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK (ADVOGADO(A))

L.N. DO CARMO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DIAS MARQUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Dispensado o relatório (art. 38, caput, da lei nº 

9.099/95). Cuidam os autos de ação de execução de título extrajudicial 

ajuizada pela parte acima identificada. Pois bem. O exequente pleiteia o 

recebimento do seu crédito no valor de R$ 1.421,32 (mil quatrocentos e 

vinte e um reais e trinta e dois centavos), representado pelas duplicatas e 

notas promissórias constantes no Id. 7338055, 7338074 e 7338084. 

Ocorre que analisando detidamente os autos, verifico que as duplicatas 

em execução não ostentam os requisitos legais para sua exequibilidade, 

na medida em que não contém o aceite do sacado e também não foram 

acostados os canhotos das notas fiscais comprovando a entrega das 

mercadorias. Fato é que se tratando de títulos causais, as duplicatas 

quando não aceitas devem estar acompanhadas da comprovação da 

causa que autorizou suas emissões, ou seja, a efetiva entrega da 

mercadoria ou da prestação do serviço. Assim, in casu, não constam nos 

autos quaisquer comprovantes de entrega das mercadorias. Sem tal 

prova, não há título executivo extrajudicial hígido a aparelhar a execução. 

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM 

ACEITE. NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA 

DA MERCADORIA. PROTESTOS DE DUPLICATAS MERCANTIS QUE DEVEM 

SER CANCELADOS. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007190630, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 31/10/2017). RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - DUPLICATA - AUSÊNCIA DE NOTA 

FISCAL/FATURA - NULIDADE E INEXIGIBILIDADE - PROTESTO INDEVIDO - 

CANCELAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para sua 

validade e protesto, a duplicata sem aceite deve estar embasada em nota 

fiscal/fatura e comprovante de entrega da mercadoria ou prestação do 

serviço. Não sendo apresentada a respectiva nota fiscal/fatura, a 

duplicata é nula e o protesto deve ser cancelado. 2. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1176/2013, NÃO INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014). 

Não fosse o suficiente, observo também que a notas promissórias 

anexadas no Id. 7338074 e 7338084, não foram assinadas pela 

executada, logo, igualmente não são títulos hábeis a embasar a execução 

(art. 784 do CPC/2015). O artigo 54 do Decreto nº 2.044, de 31 de 

dezembro de 1908, dispõe que a nota promissória é uma promessa de 

pagamento e deve conter, dentre outros requisitos, a assinatura de 

próprio punho do emitente ou do mandatário especial, conforme 

expressamente descrito, senão vejamos, in verbis: Art. 54. A nota 

promissória é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos 

essenciais, lançados, por extenso no contexto: I. a denominação de "Nota 

Promissória" ou termo correspondente, na língua em que for emitida; II. a 

soma de dinheiro a pagar; III. o nome da pessoa a quem deve ser paga; IV. 

a assinatura do próprio punho da emitente ou do mandatário especial. 

Nessa toada, confira-se a jurisprudência pátria, vejamos: EXECUÇÃO. 

PEDIDO DE EXTINÇÃO EM FACE DE ACORDO. NÃO RECONHECIMENTO DA 

INCLUSÃO DOS TÍTULOS EM COBRANÇA FORÇADA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA SEM ASSINATURA. 

DESCONSIDERAÇÃO. Inexistindo qualquer referência em termo de 

confissão de dívida de estarem incluídos no pacto títulos já ajuizados, 

descabe pretender seja extinta a Execução. Pretensão que reclamava 

expressa inserção na avença. Se a conduta do demandante não 

configura qualquer das hipóteses previstas no art. 17 do CPC, e se da 
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mesma não resulta efetivo prejuízo para a parte demandada, não há que 

se falar em litigância de má-fé. Ausente assinatura em nota promissória, 

sua exclusão do montante em cobrança se impõe. Agravo provido em 

parte. Unânime. (Agravo de Instrumento Nº 70006286470, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 29/04/2004) Isto posto, não havendo título executivo a 

autorizar o prosseguimento da execução, indefiro a inicial e julgo extinto o 

feito, na forma do art. 485, incisos I e IV, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, promovam-se as baixas devidas e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 13 

de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142898 Nr: 11756-29.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA ROCHA, UANDERSON 

ROGERIO CONSTANTINO, WELLINTON GONÇALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Lucyana Vieira de Mélo - 

OAB:OAB-PE 31.340

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UANDERSON ROGERIO CONSTANTINO, 

Filiação: Erli Gonçalves Dias, data de nascimento: 15/02/1985, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar 

DIEGO DA SILVA ROCHA, UANDERSON ROGÉRIO CONSTANTINO e 

WELLINTON GONÇALVES DIAS, devidamente qualificado nos autos, nas 

penas do art. 157, §2º, incisos I, II e V, (por sete vezes) e art. 288, 

paragrafo único, ambos do Código Penal, e absolve-los das penas do 

artigo 288, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII do 

Código de Processo Penal.Passo à dosimetria das penas.DIEGO DA SILVA 

ROCHA.A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de 

reclusão de quatro a dez anos, e multa.Atento ao princípio constitucional 

da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do 

CP, reputo como prejudicial as circunstâncias do crime, dado o elevado 

valor subtraído pelo réu, qual seja R$ 97.000,00 (noventa e sete) mil reais 

em dinheiro, e do um veículo automotor também subtraído na ação, sendo 

uma camionete Hilux, cujo valor de mercado é significante; as 

consequências do crime, uma vez que a ação do agente fora repleta de 

violência e grave ameaça às pessoas, utilizando pessoas como escudo 

humano e ocasionando a explosão de um veículo durante a ação 

criminosa, causando pânico e medo generalizado na população de Santo 

Antônio do Leste, município com pouco mais de 3.000 mil habitantes, 

trazendo significativo, duradouro e irreversível transtorno social na região, 

razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos de reclusão.Aumento-a em 

3/8, utilizando o critério aritmético, em decorrência das três qualificadoras, 

em conformidade com as lições de Rogério Greco, conjugando ao fato de 

que tais circunstâncias (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e 

restrição da liberdade das vítimas) facilitaram o roubo no caso concreto e 

demonstrou a maior audácia do agente na execução do crime, revelando o 

acentuado desvalor da ação e do resultado decorrente da conduta 

delitiva, bem como, os reflexos exercidos sobre a magnitude do injusto, 

perfazendo o total de 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.Em relação 

aos diversos crimes perpetrados pelo réu, consistente em 07 (sete) 

crimes de roubo majorado, perpetrados em desfavor de vítimas diferentes, 

presentes a pluralidade de condutas e de crimes dolosos da mesma 

espécie, praticados com emprego de armas, nas mesmas condições de 

tempo, lugar e maneira de execução, tenho por configurada a continuidade 

delitiva, consoante disposto no artigo 71, do Código Penal.Para tanto, 

aumento a reprimenda em 1/4, fração estabelecida em conformidade com 

o número considerável de roubos e vítimas dentro do contexto criminoso, 

fator preponderante para o recrudescimento da causa de aumento em 

questão, e a elevação acima do mínimo disposto.(CP, art. 71).Assim, 

perfaz-se o total de 8 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, pena esta que 

torno definitiva.Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, 

nos termos do art. 33, § 2º, “a” do Código Penal.Incabível à substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quanto 

disposto no art. 44, I, do Código Penal.Deixo de condenar o réu à pena de 

multa, pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na 

forma da lei.UANDERSON ROGÉRIO CONSTANTINO.A pena prevista para 

o delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de quatro a dez anos, e 

multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, reputo como prejudicial as 

circunstâncias do crime, dado o elevado valor subtraído pelo réu, qual seja 

R$ 97.000,00 (noventa e sete) mil reais em dinheiro, e do um veículo 

automotor também subtraído na ação, sendo uma camionete Hilux, cujo 

valor de mercado é significante; as consequências do crime, uma vez que 

a ação do agente fora repleta de violência e grave ameaça às pessoas, 

utilizando pessoas como escudo humano e ocasionando a explosão de um 

veículo durante a ação criminosa, causando pânico e medo generalizado 

na população de Santo Antônio do Leste, município com pouco mais de 

3.000 mil habitantes, trazendo significativo, duradouro e irreversível 

transtorno social na região, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos 

de reclusão.Aumento-a em 3/8, utilizando o critério aritmético, em 

decorrência das três qualificadoras, em conformidade com as lições de 

Rogério Greco, conjugando ao fato de que tais circunstâncias (emprego 

de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das 

vítimas) facilitaram o roubo no caso concreto e demonstrou a maior 

audácia do agente na execução do crime, revelando o acentuado desvalor 

da ação e do resultado decorrente da conduta delitiva, bem como, os 

reflexos exercidos sobre a magnitude do injusto, perfazendo o total de 06 

anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.Em relação aos diversos crimes 

perpetrados pelo réu, consistente em 07 (sete) crimes de roubo majorado, 

perpetrados em desfavor de vítimas diferentes, presentes a pluralidade de 

condutas e de crimes dolosos da mesma espécie, praticados com 

emprego de armas, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de 

execução, tenho por configurada a continuidade delitiva, consoante 

disposto no artigo 71, do Código Penal.Para tanto, aumento a reprimenda 

em 1/4, fração estabelecida em conformidade com o número considerável 

de roubos e vítimas dentro do contexto criminoso, fator preponderante 

para o recrudescimento da causa de aumento em questão, e a elevação 

acima do mínimo disposto.(CP, art. 71).Assim, perfaz-se o total de 8 anos, 

7 meses e 3 dias de reclusão, pena esta que torno definitiva.Fixo o regime 

fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 

“a” do Código Penal.Incabível à substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código 

Penal.Deixo de condenar o réu à pena de multa, pagamento das custas e 

despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.DIEGO DA SILVA 

ROCHA.A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de 

reclusão de quatro a dez anos, e multa.Atento ao princípio constitucional 

da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do 

CP, reputo como prejudicial as circunstâncias do crime, dado o elevado 

valor subtraído pelo réu, qual seja R$ 97.000,00 (noventa e sete) mil reais 

em dinheiro, e do um veículo automotor também subtraído na ação, sendo 

uma camionete Hilux, cujo valor de mercado é significante; as 

consequências do crime, uma vez que a ação do agente fora repleta de 

violência e grave ameaça às pessoas, utilizando pessoas como escudo 

humano e ocasionando a explosão de um veículo durante a ação 

criminosa, causando pânico e medo generalizado na população de Santo 

Antônio do Leste, município com pouco mais de 3.000 mil habitantes, 

trazendo significativo, duradouro e irreversível transtorno social na região, 

razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos de reclusão.Aumento-a em 

3/8, utilizando o critério aritmético, em decorrência das três qualificadoras, 

em conformidade com as lições de Rogério Greco, conjugando ao fato de 

que tais circunstâncias (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e 

restrição da liberdade das vítimas) facilitaram o roubo no caso concreto e 

demonstrou a maior audácia do agente na execução do crime, revelando o 

acentuado desvalor da ação e do resultado decorrente da conduta 

delitiva, bem como, os reflexos exercidos sobre a magnitude do injusto, 

perfazendo o total de 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.Em relação 

aos diversos crimes perpetrados pelo réu, consistente em 07 (sete) 

crimes de roubo majorado, perpetrados em desfavor de vítimas diferentes, 
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presentes a pluralidade de condutas e de crimes dolosos da mesma 

espécie, praticados com emprego de armas, nas mesmas condições de 

tempo, lugar e maneira de execução, tenho por configurada a continuidade 

delitiva, consoante disposto no artigo 71, do Código Penal.Para tanto, 

aumento a reprimenda em 1/4, fração estabelecida em conformidade com 

o número considerável de roubos e vítimas dentro do contexto criminoso, 

fator preponderante para o recrudescimento da causa de aumento em 

questão, e a elevação acima do mínimo disposto.(CP, art. 71).Assim, 

perfaz-se o total de 8 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, pena esta que 

torno definitiva.Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, 

nos termos do art. 33, § 2º, “a” do Código Penal.Incabível à substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quanto 

disposto no art. 44, I, do Código Penal.Deixo de condenar o réu à pena de 

multa, pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na 

forma da lei.Por fim, mantenho a prisão preventiva dos acusados 

Uanderson Rogério Constantino e Wellinton Gonçalves Dias, vez que 

presentes os requisitos necessários à manutenção de suas prisões, quais 

sejam, prova de materialidade e indícios de autoria, bem como diante da 

gravidade e circunstâncias em que os delitos foram praticados, o que 

demonstra a necessidade da garantia da ordem pública, de modo que não 

voltarão a roubar, e, ainda, porque, em relação ao réu Uanderson Rogério 

Constantino aguardou preso a instrução processual, com excessão do 

réu Diego da Siva Rocha que, beneficiado com a liberdade provisória.P. R. 

I. C.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e a 

guia de execução penal, e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 17 de agosto de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 12 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187489 Nr: 2726-57.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO WILLIAN MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B, 

Renan Pinto - OAB:OAB-MT 19.906

 Autos Código 187489

Diante da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, que suspendeu o expediente 

do dia 28/05/2018, redesigno a audiência aprazada à fl. 72, para 

29/10/2018, às 14:00 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 28 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212552 Nr: 5272-51.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA TAVEIRA, CLEBER PEDRO LIMA 

DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, ELIANE SIANO DA 

SILVA, ANDERSON COUTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diandra Aparecida 

Fernandes Figueiredo - OAB:OAB-MT 25379-O, LIDIANE SILVA 

RODRIGUES SOUSA - OAB:20088/O, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16191, 

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JÚNIOR - OAB:9556

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo os advogados dos 

acusados para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do 

artigo 396, do Código de Processo Penal, defesa escrita. Ressaltando que 

o prazo é comum e corre em cartório, haja vista, a pluralidade de réus e 

defensores.

Primavera do Leste-MT, 05 de setembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212552 Nr: 5272-51.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA TAVEIRA, CLEBER PEDRO LIMA 

DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, ELIANE SIANO DA 

SILVA, ANDERSON COUTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diandra Aparecida 

Fernandes Figueiredo - OAB:OAB-MT 25379-O, LIDIANE SILVA 

RODRIGUES SOUSA - OAB:20088/O, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16191, 

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JÚNIOR - OAB:9556

 O arbitramento de fiança é medida cautelar diversa incogitável nesta 

prematura fase processual, ao passo que não trará a segurança 

necessária ao processo, e igualmente não impedirá que a acusada volte a 

delinquir.Desta feita, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos 

para a concessão de tal benesse, indefiro o pedido de substituição de 

prisão preventiva por domiciliar.Sem mais, prossiga no cumprimento da 

decisão de fls. 694/695.Intime-se. Cumpra-se.Primavera do Leste, 13 de 

setembro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212624 Nr: 5300-19.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MIRANDA DA SILVA, FERNANDA 

MARTINY DA SILVA, VONEI RODRIGUES CASTRO, ALEXSANDER 

SILVEIRA NETO, MARCELO DOS SANTOS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, Luis Gustavo Fernanades - OAB:OAB-MT 14.916-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, resposta a acusação. Ressaltando que diante 

da pluralizadade de acusados e defensories, o prazo é comum e corre em 

cartório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 55570 Nr: 3207-35.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA SILVA SOARES, 

CRISTIANO REZENDE DA SILVA, VALTER ALVES DA SILVA, ANDRÉ LUIS 

VITÓRIO, CARLOS OLIVEIRA FERRO, JOÃO BATISTA DA SILVA, JONAS 

BASSI FILHO, JULIO GERALDO DA SILVA, NEI FERNANDES PORTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTÁVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:5075/MT, Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - 

OAB:6950/MT, Hilomar Hiller - OAB:OAB-MT 10.768, WESLEY ROBERT 

DE AMORIM - OAB:6610/MT, Wesley Roberto Amorim - 

OAB:OAB-MT 6.610

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, certifico que os recursos interpostos f. 1.028-1.031, são 

tempestivos, assim, visando preservar o princípio constitucional da 
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eficiência, intimo o advogado do recorrente para apresentar razões de 

apelação e ao recorrido para contrarrazões, nos termos do artigo 600, do 

Código de Processo Penal, após, à conclusão para despacho único de 

recebimento e remessa ao Tribunal de Justiça, se for o caso.

Primavera do Leste-MT, 14 de setembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212002 Nr: 4975-44.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE NOVA 

MARILANDIA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDO MARQUES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Código 212002

Vistos, etc.

1. Designo o dia 08/10/2018 às 13:20 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 195769 Nr: 7249-69.2018.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JOCINEI COSTA CURITIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:OAB/MT 8.840, HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 7249-69.2018.811.0040 Código: 195769

Vistos etc.

 Trata-se de pedido para restituição do pagamento de guias interposto por 

JOCINEI COSTA CURITIBA, referente ao Recurso Ordinário interposto no 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 

1002061-72.2016.8.11.0000, o qual foi negado ante a ausência do devido 

preparo do recurso.

 Decido.

 A Instrução Normativa SCA nº 02/2011, versão 03 atualizada e aprovada 

em 02/08/2018, trata em quais casos é possível à devolução do valor de 

custas e taxas judiciais e diligência do Oficial de Justiça, sendo elas as 

seguintes situações: recolhidas e não utilizadas, recolhidas 

indevidamente, em duplicidade ou a maior.

 Analisando atentamente os pedido dos autos, é possível verificar que as 

custas recolhidas às fls. 12-17 referem-se ao pagamento de custas 

judiciais para interposição de recurso emitido pelo Superior Tribunal de 

Justiça, não tendo, portanto, este juízo competência para decidir tal 

pedido, conforme Instrução Normativa SCA nº 02/2011 do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Diante o exposto, determino o arquivamento do presente feito, com as 

devidas anotações.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 11 de setembro de 2018.

 Anderson Candiotto

 Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004398-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. E. D. O. (REQUERENTE)

L. I. G. (ADVOGADO(A))

N. T. E. D. O. (REQUERENTE)

S. T. L. (REQUERENTE)

S. M. E. D. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. E. (REQUERIDO)

E. A. E. (REQUERIDO)

E. E. (REQUERIDO)

E. J. E. (REQUERIDO)

M. E. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

Processo nº: 1004398-40.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004683-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI (ADVOGADO(A))

JOSIMAR CORREA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER LUIZ DE CONTO (REQUERIDO)

 

1004683-33.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 14 de setembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004676-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ALVES DA GUIA (REQUERIDO)

 

1004676-41.2018.8.11.0040 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$ R$ 3.793,40 (três 

mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta centavos). 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000856-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

OSMAR TIRLONI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORI MADALOZZO (ADVOGADO(A))
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EDIMO CITADELLA (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1000856-82 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para 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%). MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001344-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON APARECIDO REIS (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001344-03.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 14 de setembro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005203-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON (ADVOGADO(A))

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

LEANDRO RAFAEL PERIUS (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIR CAPPELLARI (EXECUTADO)

CARMEM CRISTINA GARBOSSA (ADVOGADO(A))

NEIVA TEREZA DEPIERI CAPPELLARI (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1005203-27 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002330-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIATI DA COSTA FRAGA (EXEQUENTE)

MARCIA TAPPARO BERNARDON (ADVOGADO(A))

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJELLY DA SILVA GIRELLI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº: 1002330-54.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 14 de setembro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003318-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (REQUERIDO)

 

Processo n º :  1003318-41 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005242-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROBERTO GRISON (AUTOR(A))

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONERIO ALVES TOLENTINO (RÉU)

 

Processo nº: 1005242-24.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 14 de setembro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003541-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLENIR MARTINS ALBUQUERQUE DA SILVA (EXECUTADO)

MARCELO LOPES BERNARDES (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1003541-62.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 14 de setembro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003353-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

RAIMUNDA FREITAS CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSON FERREIRA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Processo nº: 1003353-98.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 14 de setembro de 2018. MIRELA 
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CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005843-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE FATIMA DE MELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIVO FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ARIADNE POLLIANA DE SOUZA (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTOS LEGIS)

 

1005843-30.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, doNCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista ao Ministério Público para manifestação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 4916 Nr: 436-90.1999.811.0040

 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: FRANCISCO JAMBERS (ESPÓLIO), LUIZ CARLOS 

JAMBERS, PAULO MIGUEL JAMBERS, SOLANGE CHAGAS JAMBERS, 

MARTA Z. T. JAMBERS, JOSE OSMAR SCANDELAI, ARMIDE NEGRI 

JAMBERS, MARIA HELENA JAMBERS SCANDELAI, PASCOAL HIDALGO 

GIMENEZ, LOURDES JAMBERS GIMENEZ, JOSÉ GONÇALVES CLEMENTE, 

DALVA JAMBERS CLEMENTE, TEREZINHA APARECIDA JAMBERS, 

EVALDO JAMBERS, AGOSTINHO JAMBERS, BENEDITA ANTONIA 

MARCHINI JAMBERS, SALETE STRAGLIOTTO JAMBERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO VICENTE NOVACZYK 

- OAB:3391-A/MT, NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 4061, NOELI IVANI 

ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA MARGUTTI PASSOS - 

OAB:OAB/SP285/579, DANIELA OLEINIK - OAB:13480-A, FABIO DOS 

REIS LEITÃO - OAB:374.965, FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - 

OAB:220.280/SP, HELOISA BRANDA PENTEADO - OAB:13459-A, JOÃO 

CARLOS RIBEIRO AREOSA - OAB:152.026, LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, NAIANE LOPES SOARES DE MELO - 

OAB:328.883, RAQUEL MANSANARO - OAB:271.599/SP, THAÍS VIEIRA 

DE SOUZA PEREIRA - OAB:357.012

 Autos n. 436-90.1999.811.0040 - Código Apolo: 4916.

 Vistos etc.

 Previamente, DETERMINO seja certificado pela Secretaria da Vara a 

tempestividade dos embargos de declaração opostos às fls. 657/662.

 No mais, em consonância com o disposto no §2º, do art. 1.023 do Código 

de Processo Civil, INTIMEM-SE os embargados para, querendo, se 

manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, assinalando o 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 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.: 61577 Nr: 4870-39.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICA DOS SANTOS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR ANTONIO BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍVIA NAJARA FORNARI 

CENCI - OAB: 8.911/MT

 Autos nº 4870.39.2010.811.0040 (Cod. 61577)

Vistos etc.

 Intime-se o devedor para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o endereço 

atualizado do terceiro adquirente.

 Sem prejuízo do acima deliberado, determino a Secretaria que diligencie 

junto aos órgãos conveniados o endereço do terceiro.

 Obtido o endereço atualizado, proceda-se a intimação do mesmo 

conforme anteriormente determinado.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 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.: 114020 Nr: 5567-21.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ZANATTA, ENI SAVENE SCHNEIDER 

ZANATTA, ARI LUIZ ZANATTA, ARLI ZANATTA, VERANICE MELAINE 

WAGNER ZANATTA, SILVIA MARIA BACKES ZANATTA

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

FREITAS - OAB:166496/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:10 365- 

A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 Autos nº 5567.21.2014.811.0040 (Cod. 114020)

Vistos etc.

 Tendo em vista a ausência de informação de que o recurso interposto 

tenha sido recebido com efeito suspensivo, indefiro o pedido de fls. 329 e 

ss e determino o cumprimento da decisão de fl. 328.

 Por oportuno, advirto aos executados que novo óbice injustificado ao 

regular andamento da presente execução será punido com multa, visto 

que sua conduta implica em ato atentatório à dignidade da justiça.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 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.: 80335 Nr: 5679-29.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÃO FORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOTTI & GIOTTI LTDA - ME, ERVA MATE COR 

E SABOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte requerida 

DR.(ª) RAFAEL WASNIESKI) - OAB/15469/A - nº para, no prazo de 03 

(três) dias, devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de 

Busca e Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e 

incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132521 Nr: 6624-40.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PENIEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 
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BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte exeutada 

DR.(ª) JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - OAB/8247/B para, no prazo 

de 03 (três) dias, devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob 

pena de Busca e Apreensão, além de perder o direito à vista fora da 

secretaria e incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107802 Nr: 347-42.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAP DA SILVA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5.678, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 347.42.2014.811.0040 (Cod. 107802)

Vistos etc.

 Defiro a suspensão do processo, bem como da prescrição pelo prazo 

requerido, o que faço com fundamento no art. 921, III c.c. § 1º do CPC, 

durante o qual os autos devem ser remetidos ao arquivo provisório.

 Decorrido o prazo acima sem manifestação do exequente, fica o 

exequente advertido do disposto no § 4º do art. 921 do CPC.

 Também decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do credor, 

remetam-se os autos ao arquivo, na forma do § 2º do art. 921 do CPC.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 13 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.: 17022 Nr: 1200-37.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIRIO MARCHIORO

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

SHCAIRA - OAB:140055, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Autos nº 1200.37.2003.811.0040 (Cod. 17022)

Vistos etc.

 Defiro o requerimento de fl. 245, devendo ser intimado o executado para 

juntar cópia atualizada da matrícula do imóvel, no prazo de 10 (dez) dias. 

Havendo ou não manifestação no prazo assinalado, diga o exequente no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 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.: 35892 Nr: 5018-89.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI ROMEU SCHREIBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO ALBINO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:/MT 5368, GABRIELLE GONÇALVES PEREIRA - OAB:21905/O, 

SILVÉRIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:/MT 4720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA CAMPOS RANGEL 

GOMES DE ARRUDA - OAB:175175

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte requerida 

DR.(ª) MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - OAB/175175 

para, no prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na secretaria da 

Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de perder o direito à 

vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146125 Nr: 2018-32.2016.811.0040

 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: MARILEI BRANDT, ANALICE BRANDT DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 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, para 

comparecerem na audiência de Inquirição de Testemunha, designada para 

o dia 04/10/2018, às 15:30, à realizar-se nos autos de Carta Precatória nº 

1508-74.2018.811.0096, em tramite pela Vara Única da Comarca de 

ItaúbaMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 4005 Nr: 462-93.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR ARAGÃO, JOSÉ AROLDO DANIEL, 

MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, RODRIGO 

SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9.259, Saionara Mari - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, IRAN NEGRÃO FERREIRA - OAB:7.209/PR, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos nº 462.93.1996.811.0040 (Cod. 4005)

Vistos etc.

 Defiro a suspensão do processo, bem como da prescrição pelo prazo 

requerido, o que faço com fundamento no art. 921, III c.c. § 1º do CPC, 

durante o qual os autos devem ser remetidos ao arquivo provisório.

 Decorrido o prazo acima sem manifestação do exequente, fica o 

exequente advertido do disposto no § 4º do art. 921 do CPC.

 Também decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do credor, 

remetam-se os autos ao arquivo, na forma do § 2º do art. 921 do CPC.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 13 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.: 172003 Nr: 4580-77.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA PENIEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte 

embargante DR.(ª) JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - OAB/8247/B 

para, no prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na secretaria da 
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Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de perder o direito à 

vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81924 Nr: 783-06.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENICE RAITER, PATRICIA RAITER, CRISTIANO RAITER, 

VALQUIRIA RAITER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ANGELO LUNARDELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 783.06.2011.811.0040 (Cód. 81924)

 Vistos etc.

 Devolvo os autos em Cartório a fim de que seja certificado o cumprimento 

da determinação de intimação das partes acerca da averbação da 

penhora, conforme determinado à fl. 329verso.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 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.: 656 Nr: 274-32.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS MUSTAFÁ 

LTDA., DAMIÃO ZULIM, JUVENIL LOPES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 274.32.1998.811.0040 (Cod. 656)

Vistos etc.

 Defiro a suspensão do processo, bem como da prescrição pelo prazo 

requerido, o que faço com fundamento no art. 921, III c.c. § 1º do CPC, 

durante o qual os autos devem ser remetidos ao arquivo provisório.

 Decorrido o prazo acima sem manifestação do exequente, fica o 

exequente advertido do disposto no § 4º do art. 921 do CPC.

 Também decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do credor, 

remetam-se os autos ao arquivo, na forma do § 2º do art. 921 do CPC.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 13 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.: 100444 Nr: 3201-43.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI LUIZ SGANDERLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5.678, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 0003201.43.2013.8.11.0040 (Cod. 100444)

Vistos etc.

 Defiro a suspensão do processo, bem como da prescrição pelo prazo 

requerido, o que faço com fundamento no art. 921, III c.c. § 1º do CPC, 

durante o qual os autos devem ser remetidos ao arquivo provisório.

 Decorrido o prazo acima sem manifestação do exequente, fica o 

exequente advertido do disposto no § 4º do art. 921 do CPC.

 Também decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do credor, 

remetam-se os autos ao arquivo, na forma do § 2º do art. 921 do CPC.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 13 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.: 139549 Nr: 10423-91.2015.811.0040

 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: JOSE LARANJEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 Autos nº 10423.91.2015.811.0040 (Cod. 139549)

Vistos etc.

 Intime-se a requerida para atendimento da solicitação feita pelo Cartório 

de RI através do ofício de fls. 47/48, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Decorrido o prazo acima sem manifestação da parte interessada, 

remetam-se os autos ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 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.: 112226 Nr: 4156-40.2014.811.0040

 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): ALBERTO ROSA DIAS, ELSON DOS SANTOS 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4156.40.2014.811.0040 (Cod. 112226)

Vistos etc.

 Defiro o requerimento de fls. 71/72, mediante certidão e recebido nos 

autos.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 13 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.: 179597 Nr: 8875-60.2017.811.0040

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUND ZANINI ESPÓLIO, ANDREW JOSEPH ZANINI, 

THEREZE FRANCES ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JAMBERS (ESPÓLIO), LUIZ 

CARLOS JAMBERS, FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA, PAULO 

MIGUEL JAMBERS, SOLANGE CHAGAS JAMBERS, MARTA Z. T. 

JAMBERS, ARMIDE NEGRI JAMBERS, JOSE OSMAR SCANDELAI, MARIA 

HELENA JAMBERS SCANDELAI, PASCOAL HIDALGO GIMENEZ, LOURDES 

JAMBERS GIMENEZ, JOSÉ GONÇALVES CLEMENTE, DALVA JAMBERS 

CLEMENTE, TEREZINHA APARECIDA JAMBERS, AGOSTINHO JAMBERS, 

EVALDO JAMBERS, BENEDITA ANTONIA MARCHINI JAMBERS, SALETE 

STRAGLIOTTO JAMBERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER GUERCHE PERCHES - 

OAB:180555, LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - 

OAB:240050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8875-60.2017.811.0040 - Código Apolo: 179597.

 Vistos etc.

 Previamente, DETERMINO seja certificado pela Secretaria da Vara a 

tempestividade dos embargos de declaração opostos às fls. 57/62.

 No mais, em consonância com o disposto no §2º, do art. 1.023 do Código 
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de Processo Civil, INTIMEM-SE os embargados para, querendo, se 

manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, assinalando o 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 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.: 89256 Nr: 842-57.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a

 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, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o valor dos honorários 

periciais, fixados pelo(a) Senhor(a) Perito(a) no montante de R$ 2.500,00 

e em havendo concordância, providenciar o depósito judicial do mesmo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138195 Nr: 9741-39.2015.811.0040

 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: JOSÉ JOÃO VALDAMERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO DE SOUZA SILVA, Thiago 

dos Anjos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 A partir desta data e durante o período de 01 (um) ano, o requerido, bem 

como o terceiro interessado acima comprometem-se a pagar ao autor o 

valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de 

arrendamento do imóvel, bem como encargos decorrentes da utilização do 

imóvel (IPTU, água e energia elétrica), bem como do exercício da atividade 

(ambientais etc). O pagamento deverá ser realizado mediante depósito na 

corrente do autor, cujos dados são: Banco Sicredi, agência 0812, conta 

corrente 00086-7. O vencimento do valor relativo à primeira parcela do 

arrendamento ora acordado se dará no dia 12 do próximo mês 

(outubro/2018), devendo o pagamento ser efetuado na forma acima até o 

dia 18 do mesmo mês (outubro/2018), e os seguintes nas mesmas datas 

dos meses subsequentes, durante o período de 01 (um) ano. Decorrido o 

prazo de 01 (um) ano do arrendamento ora firmado, o requerido e o 

terceiro interessado que subscreve a presente avença desocuparão 

voluntariamente o imóvel, nele mantendo o barracão sobre ele edificado. 

Acordam ainda que, não sendo desocupado o imóvel no prazo ora 

estipulado, ficam sujeitos ao despejo forçado, bem como a multa de 50% 

sobre o valor do arrendamento nesta oportunidade acordado (12 meses 

de R$ 2.500,00). O autor, nesta oportunidade, expressa sua 

concordância/anuência com a expedição de alvará de funcionamento a 

ser requerido pelo terceiro interessado junto à Prefeitura Municipal de 

Sorriso, correndo eventuais encargos e/ou taxas às custas do Sr. Charles 

Adriano dos Santos. Quanto às custas processuais, acordam que cada 

parte arcará com 50%, sendo cada um dos litigantes arcará com os 

honorários devidos aos seus respectivos Patronos. Por estarem justos e 

acordados na forma acima, as partes firmam o presente acordo, 

requerendo a sua homologação por sentença e, desde logo, desistem do 

prazo recursal.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107698 Nr: 233-06.2014.811.0040

 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: RM, FSFDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270

 Autos nº 233.06.2014.811.0040 (Cod. 107698)

Vistos etc.

 Ante o teor da manifestação de fl. 499 e da certidão de fl. 500, homologo 

o laudo pericial depositado nos autos para que surta os regulares efeitos 

de legalidade.

 Decorrido o prazo recursal desta decisão, desde já, defiro a liberação 

dos honorários periciais, devendo a Secretaria, após aguardar o prazo 

previsto no novel Provimento do CNJ, expedir o competente alvará.

 Sem prejuízo do acima determinado, desde já, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de Novembro de 2018, às 16:30 

horas, ocasião em que, além do depoimento pessoal das partes, serão 

ouvidas as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 

15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do 

NCPC.

No mesmo prazo acima, faculto às partes a sugestão dos pontos 

controvertidos.

Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 13 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.: 145056 Nr: 1454-53.2016.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC, OAC, AMC, NB, LSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5.614, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B, 

PAULO HENRIQUE BETONI - OAB:14.202, SÉRGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13458-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte requerida 

DR.(ª) SÉRGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB/13458-A - nº para, no 

prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, 

sob pena de Busca e Apreensão, além de perder o direito à vista fora da 

secretaria e incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134137 Nr: 7530-30.2015.811.0040

 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: MAURI CHISLER LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL VEÍCULOS - DIRLENE MASCKIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 Autos n° 7530.30.2015.811.0040

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de fl. 124, homologo a desistência manifestada pela 

parte-ré no tocante a prova pericial anteriormente requerida e deferida.

 Objetivando dar prosseguimento a presente ação, designo audiência de 

tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de novembro 

de 2018, às 15:30 horas, ocasião em que, além do depoimento pessoal 

das partes, serão ouvidas as testemunhas eventualmente arroladas. Por 

oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 
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4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC, bem como apresentem sugestões 

de pontos controvertidos.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 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.: 117353 Nr: 8206-12.2014.811.0040

 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: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JAMBERS (ESPÓLIO), PAULO 

MIGUEL JAMBERS, ARMIDE NEGRI JAMBERS, SOLANGE MARGARIDA 

CHAGAS JAMBERS, JOSE OSMAR SCANDELAI, MARIA HELENA 

JAMBERS SCANDELAI, AGOSTINHO JAMBERS, PASCOAL HIDALGO 

GIMENEZ, LOURDES JAMBERS GIMENEZ, JOSÉ GONÇALVES CLEMENTE, 

DALVA JAMBERS CLEMENTE, TEREZINHA APARECIDA JAMBERS, 

EVALDO JAMBERS, BENEDITA ANTONIA MARCHINI JAMBERS, JANDIRA 

MARIA DAL MOLIN, MARLENE ERNESTA DALMOLIN, ALBERTO DAL 

MOLIN, SÉRGIO LUIZ DAL MOLIN, SALETE STRAGLIOTTO JAMBERS, 

ROBERTO DAL MOLIN, LENIR MARIA DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA MARGUTTI PASSOS - 

OAB:OAB/SP285/579, FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - 

OAB:220.280/SP, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

MARIANA VILELA MATHEUS - OAB:OAB/SP297.638, RAQUEL 

MANSANARO - OAB:271.599/SP, VIVIAN FRIDMAN - 

OAB:OAB/SP317.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos n. 8206-12.2014.811.0040 - Código Apolo: 117353.

 Vistos etc.

 Previamente, DETERMINO seja certificado pela Secretaria da Vara a 

tempestividade dos embargos de declaração opostos às fls. 474/479.

 No mais, em consonância com o disposto no §2º, do art. 1.023 do Código 

de Processo Civil, INTIMEM-SE os embargados para, querendo, se 

manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, assinalando o 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 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.: 83907 Nr: 3036-64.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VALERIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS - 

OAB:246.397, EDUARDO ONO TERASHIMA - OAB:257.225, JOSEPH 

HARRY E. GAILLARDETZ NETO - OAB:392.012, LEONARDO SULZER 

PARADA - OAB:11846, LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - 

OAB:3517-B, TIAGO AUED - OAB:9873-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte requerente 

DR.(ª)JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ - OAB/6014 para, no prazo de 03 

(três) dias, devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de 

Busca e Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e 

incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 19459 Nr: 3636-66.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOCIR JOSÉ BORTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO - 

BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO TREVIZAN - 

OAB:5.200/MT, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 B, RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Autos nº 3636.66.2003.811.0040 (Cód. 19459)

 Vistos etc.

 Considerando que a executada encontra-se em recuperação judicial, bem 

como que constitui entendimento consolidado perante o Superior Tribunal 

de Justiça de que a prática de atos que impliquem restrição patrimonial é 

da competência do Juízo da Recuperação Judicial , com relação ao pedido 

de bloqueio de ativos formulado às fls. 427/429, oficie-se ao Juízo 

competente pelo processamento da recuperação da empresa-devedora 

solicitando autorização para efetivação da constrição requerida.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 13 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.: 136083 Nr: 8525-43.2015.811.0040

 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: LILI SCHNORRENBERGER, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:7785/MS, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14.992-A, CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - OAB:16.501-B, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:5699, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 Autos nº 8525.43.2015.811.0040 (Cod. 136083)

Vistos etc.

 Em atenção ao requerimento apresentado pelo Perito, intime-se o 

requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os originais dos 

contratos indicados na manifestação de fls. 427/429.

 Defiro, ainda, o pedido de dilação do prazo para conclusão dos trabalhos, 

na forma requerida pelo Expert.

 Por fim, defiro a liberação de 50% do valor relativo aos honorários 

periciais, devendo a Secretaria da Vara providenciar o necessário.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 132521 Nr: 6624-40.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PENIEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 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 
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NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da 

parte que se encontra com os autos em carga) para, com a máxima 

urgência, devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, tendo em vista 

a realização da Correição Ordinária, sob pena de busca e apreensão do 

mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106082 Nr: 9161-77.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSENILDO CARVALHO DO SANTOS, 

GILMAR DE JESUS DURVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista, o teor da certidão de fl. 106.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145151 Nr: 1503-94.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TAVARES DE MIRANDA, IVANDRÉ GARCIA 

SALES, JURACI CARLOS CAMICIA

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

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA, acerca da restituição do prazo em relação a intimação da 

decisão/sentença/despacho/impulsionamento de fl(s). 499/503, nos 

termos do artigo 221 do NCPC.

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 

PARTE REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de 

declaração com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87721 Nr: 7239-69.2011.811.0040

 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 Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX CORRETORA LTDA ME, RENATO 

MENEZES PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96251 Nr: 8189-44.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFDM, IFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISTINA DOS 

SANTOS KRIESER - OAB:23.166, 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:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100861 Nr: 3670-89.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XIMANGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, JAIR JOSÉ FIDELES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100902 Nr: 3710-71.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO GOMES LTDA -ME, CLAUDIR BOHRER 

GOMES

 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: WILLER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12.269-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45327 Nr: 2254-62.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 
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ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50151 Nr: 465-91.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95718 Nr: 7613-51.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CESAR ESCOBAR 

PUCCINELLI(ESPÓLIO), LUIZ NOGUEIRA DE SOUSA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FABRINNY PIMENTA 

BRAGA - OAB:MT 15.866, FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - 

OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, MICHELLY DIAS MASSONI - 

OAB:15.458/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97701 Nr: 181-44.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: U-CEDMPDMGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, FRANCISRAY ARTHUR SANTOS 

ALVES - OAB:18.789, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU 

CAVACANTI - OAB:18.806, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103861 Nr: 6895-20.2013.811.0040

 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): VALDIR LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120110 Nr: 1640-47.2014.811.0040

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DOGLAS MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A, MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - 

OAB:16555, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124825 Nr: 2265-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUTTI FIORI COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÉGIS DE ALMEIDA ZULIM (ZULIN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ESTEVES ALVES 

FERREIRA - OAB:33279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 
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NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 135797 Nr: 8338-35.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DOGLAS MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138684 Nr: 9995-12.2015.811.0040

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODOLFO RITTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB: DF 1739-A, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICDHOSKI - 

OAB:18.603B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521-MT, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A, PAULO RICARDO 

RODRIGUES - OAB:13.503-MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143013 Nr: 296-60.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJ LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - 

ME, MARIA DAS GRAÇAS DIAS CABRAL SUTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143109 Nr: 347-71.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CARLOS RUGINSKI

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

SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144505 Nr: 1136-70.2016.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNO LEANDRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DALASEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA CAMPOS RANGEL 

GOMES DE ARRUDA - OAB:175175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145060 Nr: 1458-90.2016.811.0040

 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: DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELI & CANAVARROS LTDA ME, 

JOAQUIM FRANCO CANAVARROS, RAFAEL FERNANDES RAAELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 
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NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145867 Nr: 1891-94.2016.811.0040

 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): SIDNEY TADEU KICH, SAMUEL TADEU KICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149582 Nr: 3922-87.2016.811.0040

 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): LUIZ MORO, IVO RAISER - ESPOLIO, ERICA 

RAISER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:48104/RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15488/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 36273 Nr: 5383-46.2006.811.0040

 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): ALCIMAR GOLDONI, SALVIO MARCHIORO, 

ERTON VANDERLEI BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227-B

 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 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de BUSCA DE BENS pelo sistema INFOJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52608 Nr: 2670-93.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER JOSÉ DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de BUSCA DE BENS pelo sistema INFOJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55940 Nr: 38-60.2010.811.0040

 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: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA DIAS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de BUSCA DE BENS pelo sistema INFOJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55947 Nr: 46-37.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER LUIZ LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - 

OAB:18356/E, SAMARA FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de BUSCA DE BENS pelo sistema INFOJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 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 
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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:

 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 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de BUSCA DE BENS pelo sistema INFOJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125034 Nr: 2414-43.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTITEC FERTILIZANTES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIAGRI REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MICHEL BARBOZA 

SLEDER - OAB:60665, ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - 

OAB:36.441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de BUSCA DE BENS pelo sistema INFOJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 18530 Nr: 2692-64.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ARGENTO CAMARGO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SCHEVINSKI - 

OAB:20661, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY MÁRCIO SOARES DE 

SOUZA - OAB:PA/7.701

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para se manifestar acerca das respostas dos ofícios expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100865 Nr: 3674-29.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO MOTOS LTDA ME, LISIANE DE 

FATIMA SONTAG SOCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para se manifestar acerca das respostas dos ofícios expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 130511 Nr: 5598-07.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VETQUIMICA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, LUCIANO DA CAS, SOLANGE DOS SANTOS JOSÉ 

FERNANDES, ELIZANGELA BIAVA DA CAS, MARCELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT, CÉSAR DONIZETTI GONÇALVES - OAB:OAB/SP135749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para se manifestar acerca das respostas dos ofícios expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 10347 Nr: 2190-33.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA, NALITA HILLMANN 

GRANKOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE/CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15275 Nr: 2481-62.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALDINO KRASNIEVICZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, BRUNO BARELA IORI - OAB:18.438/MT, THAIS GALINDO DA 

SILVA - OAB:13148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE/CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39890 Nr: 2713-98.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA, JONAS COELHO DA SILVA, PAULO ROGERIO DE 

OLIVEIRA, VANESSA PELEGRINI, RUBIANE KELI MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO VERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRÉ RAUBER - 

OAB:17870, FELIPA PELEGRINI - OAB:16064, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA - OAB:5376/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B, RUBIANE KELI MASSONI - 

OAB:12419, VANESSA PELEGRINI - OAB:10059-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE/CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 
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Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 49788 Nr: 151-48.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR SANTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE/CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87923 Nr: 7449-23.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE/CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 88801 Nr: 374-93.2012.811.0040

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE/CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91472 Nr: 3198-25.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREFORT CONSTRUTORA LTDA - ME, 

MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL

 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: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE/CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110550 Nr: 2747-29.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDSS, BLDSS, NELCILENE BARBOSA DA SILVA 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE/CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116191 Nr: 7255-18.2014.811.0040

 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 Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE/CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120595 Nr: 9658-57.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FLORINDO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA 

- OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE/CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123546 Nr: 1539-73.2015.811.0040

 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): ELINEU BRESIANE DE CAMARGO, AIRTON DA 

SOLIDADE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE/CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139993 Nr: 10621-31.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BATISTELLA, LENINHO BATISTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE/CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146326 Nr: 2139-60.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MEOTTI SCHORR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE/CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147373 Nr: 2709-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARA CHAGAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE/CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 185991 Nr: 1686-94.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A, Simone Aparecida Lorenncini 

- OAB:, VINICIUS BERTOLO GONÇALVES - OAB:20776-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE/CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105085 Nr: 8151-95.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILTON CESAR RIEDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DIAS DOS SANTOS, OTAVIO DIAS 

DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 796,50 (setecentos e noventa e seis reais e 

cinquenta centavos), devendo 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’.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40968 Nr: 3794-82.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELINE AUGUSTO ANDREGUETTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO RUBENS FRANCO 

TEIXEIRA - OAB:82357/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119364 Nr: 10334-05.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, MARGARIDA WALZ LEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR LUIZ TRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18131, Vênus 

Mara Soares da Silva - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN LAUREANO DE ARAÚJO 

- OAB:14.212

 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 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146967 Nr: 2476-49.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVINO MARIANI, DIRCEU JOSÉ BALESTRIN, 

ZENIR DE FÁTIMA BALESTRIN, HELENA MARIANI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA CRISTINA BALESTRIN 

- OAB:22869/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista o depsoito judicial apresentado nos 

autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 158901 Nr: 8538-08.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, MINHOTO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CERVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/mt, CAMILA SILVA DE SOUZA - OAB:14.660/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista o depsoito judicial apresentado nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57115 Nr: 961-86.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO, TRANSP.REVEND.RETALHISTA DE 

PETRÓLEO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CERVI, VIDA SEGURADORA S/A, 

BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, PAULO SÉRGIO DANIEL - OAB:9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/mt, CAMILA SILVA DE SOUZA - OAB:14.660/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta 

Precatória de INQUIRIÇÃO, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 17023 Nr: 1201-22.2003.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR LUIZ SCARIOT - ESPOLIO

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

SHCAIRA - OAB:140055, ANA CAROLINA ANDRADE NEVES CARNEIRO 

DA CUNHA - OAB:391470, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:2841 E

 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, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45210 Nr: 2153-25.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DE SOUZA, CAMILA RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR SUCOLOTTI, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONARA SANTOS DA SILVA - 

OAB:6.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 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, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47802 Nr: 4733-28.2008.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE COSTA, IRTON DEPPNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, MARCO ANTONIO DEL GRANDE ALEGRE - 

OAB:196068, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - 

OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO PIMENTEL 

MARCOVICI - OAB:29624/PR, ANDRÉ RICARDO TUBIANA - 

OAB:36.915-PR, ATILA SAUNER POSSE - OAB:35249/PR, FERNANDO 

MUNIZ SANTOS - OAB:22384/PR, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/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, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60433 Nr: 3730-67.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, JULIANA CAROLINA CÉ - OAB:62.827/PR, 

TARCISIO QUEIROZ CERQUEIRA - OAB:43.692, THALLES BACCIN 

NOGUEIRA - OAB:58.947/PR

 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, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92197 Nr: 3733-51.2012.811.0040

 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: ANDRÉIA KRZYZANSKI BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGUAR E LAND ROVER BRASIL 

IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, SOMAFERTIL LTDA, 

CARAMORI VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRZYZANSKI - 

OAB:9489/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668, JOÃO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI 

- OAB:241953/SP, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10.483, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:12815

 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, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101832 Nr: 4735-22.2013.811.0040
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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: CAROLINA APARECIDA DE MELLO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A

 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, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124697 Nr: 2214-36.2015.811.0040

 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: JULIANO DA SILVA SANTOS, GUILHERME SANTOS 

LESSA, DARLLA DO CARMO VELASCO HIGINO LESSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:SP 258.420, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO 

GOES NICOLADELLI - OAB:, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:18.032-A

 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, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 152884 Nr: 5355-29.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ ALBINO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9708-A

 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, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 168366 Nr: 2388-74.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI BRESCANSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DEALMO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE HELENA PILLA 

JULIÃO - OAB:22.229-A, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196

 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, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001284-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER (ADVOGADO(A))

IRACY ELZA MARIN (EMBARGANTE)

TARCIZIO ANTONIO MARIN (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (EMBARGADO)

PATRICIA TIEPPO ROSSI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001284-93.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: TARCIZIO ANTONIO MARIN, IRACY ELZA MARIN 

EMBARGADO: MESSIAS & KAYSER LTDA Vistos, etc. Cuida-se de 

embargos à execução opostos por Tarcízio Antonio Marin e Iracy Elza 

Marin, em face de Messias e Kayser Ltda., alegando, em síntese, a 

inexigibilidade do título ante ausência de assinatura dos embargantes. No 

id nº 12274461 foi determinado a emendo a intimação dos embargantes 

para comprovar a hipossuficiência. Os embargantes juntaram o 

comprovante de recolhimento de custas no id nº 12766367. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relatório, fundamento e DECIDO. O art. 919, § 

1º, do CPC disciplina a hipótese de concessão do efeito suspensivo aos 

embargos à execução, versando que o embargante deve demonstrar a 

presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, que segundo o 

art. 300 do CPC tratam-se de probabilidade do direito e perigo de dano ou 

resultado útil do processo, bem como a prestação de garantia idônea da 

dívida executada, seja por penhora, depósito ou caução suficiente. Desta 

feita, pela norma legal, não basta a mera indicação de bens à penhora 

para o preenchimento dos requisitos legais, sendo indispensáveis que 

tenha havido a formalização da penhora ou depósito ou caução suficiente, 

o que não ocorreu no caso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO 

CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS. A mera indicação de bens à penhora não supre 

o requisito da garantia do juízo para fins de concessão do efeito 

suspensivo aos embargos à execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70076531508, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 10/05/2018) Ademais, o fato de a 

exequente não ter se manifestado sobre os bens oferecidos à penhora 

não implica sua aceitação tácita, mormente porque fogem da ordem de 

preferência estabelecida no art. 835 do CPC. Assim, ausente um dos 

requisitos autorizadores da tutela provisória impede a concessão do efeito 

suspensivo, razão pela qual INDEFIRO o pedido de concessão de efeito 

suspensivo aos embargos à execução. INTIME-SE o embargado para que 

se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC). Após, 

RETORNEM conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. SORRISO/MT, 

03 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003667-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULER OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 14 de setembro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004779-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)
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Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 27/11/2018 às 15h30min., motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005171-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. A. (REQUERENTE)

D. D. M. B. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. I. D. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005171-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MATHEUS CRISTIAN ARNDT REQUERIDO: SABRINA IZABEL DE JESUS 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão de menor com pedido 

de tutela de urgência ajuizada por Matheus Cristian Arndt, em face de 

Sabrina Izabel de Jesus, qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que possui uma filha menor com a requerida, Anna Julia de Jesus Arndt, 

com 07 (sete) anos de idade, informando que a guarda era realizada de 

forma compartilhada entre os genitores e os avós paternos. No entanto, 

aduz que a requerida mudou de domicílio sem qualquer aviso prévio, tendo 

o autor a informação de que a menor deixou de frequentar a escola desde 

o dia 15/08/2018; afirma ainda que, segundo informações obtidas de 

terceiros, soube que a requerida passou a morar conjuntamente com sua 

mãe, padrasto e a menor, na cidade de Poxoréu/MT. Instado a se 

manifestar o Ministério Público pugnou pelo deferimento da tutela de 

urgência. No id nº 15255522, foi declinada a competência para este juízo, 

sob o fundamento de que há indícios de situação de risco ao menor. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relatório, fundamento e DECIDO. 

Nada obstante os relevantes fundamentos adotados pela preclara 

Magistrada na decisão que declinou da competência em favor desta Vara 

da Infância e Juventude, tenho que se mostra necessária a instauração do 

conflito negativo de competência, na forma do artigo 66, II, do Código de 

Processo Civil. É que, com a devida vênia aos que perfilham compreensão 

diversa, tenho que a competência da Vara da Infância e Juventude 

somente alcança as ações de busca e apreensão quando caracterizada 

situação de risco à criança ou ao adolescente, por ação ou omissão do 

Estado, dos pais ou responsáveis ou, ainda, em razão de sua conduta 

(art. 148 c/c art. 98, do Estatuto da Criança e do Adolescente) - o que, a 

priori, não se verifica na hipótese. No caso em tela, verifico que a questão 

em análise se refere à pretensão do genitor em reestabelecer o convívio 

com a infante. Contudo, em que pese a notícia de possível alteração do 

domicílio sem prévia comunicação, não verifico no caso nos autos a 

ocorrência das hipóteses previstas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no art. 98. Com efeito, inobstante a alegada alteração de 

domicílio da menor, tal circunstância, isoladamente considerada, não 

conduz à conclusão de que ela esteja em situação de risco ou abandono, 

notadamente porque, conforme aludido na própria inicial, a criança está na 

companhia e sob a guarda de sua genitora, cabendo salientar que não há 

qualquer notícia de que a vida, a saúde ou a segurança de Ana Júlia 

esteja em situação de vulnerabilidade por falta, omissão ou abuso de seus 

genitores, ao passo que inexiste violação de direitos imputada ao Estado 

ou a Sociedade. Nesse contexto, não se vislumbra as premissas a que 

alude o artigo 98 do ECA e que, na forma do artigo 148, parágrafo único, 

justificariam o processamento da demanda neste Juízo Especializado da 

Infância e da Juventude. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. 

DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE RISCO OU ABANDONO DO MENOR. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 148, III, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 98 DO 

ECA. MATÉRIA AFETA À VARA DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITANTE. 1. A lide originária tem gênese em conflito intrafamiliar, 

estando, de um lado, a tia do menor e de outro a genitora, não se 

verificando situação de risco a que estejam expostos os interesses do 

infante, o que ensejaria a incidência do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Desse modo, inexistente qualquer situação de risco ou 

abandono do menor, resta inoportuna a aplicação do regramento inserto 

no estatuto de defesa dos direitos do menor, devendo a lide ser 

equacionada no juízo suscitante, tendo em vista que a matéria 

subsume-se eminentemente à esfera do direito de família. 2. Conflito 

negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo 

suscitante. (TJPI - Conflito de competência Nº 2011.0001.003028-2, 

Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, Tribunal Pleno, Data de 

Julgamento: 02/08/2012) – grifei. EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE GUARDA E POSSE PROVISÓRIA 

C/C BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. 1. Declarada competência do juízo 

da 2ª vara cível para julgar e processar o feito. A competência da vara da 

infância e da juventude está limitada às causas envolvendo crianças ou 

adolescentes encontradas, socialmente, em situação de total abandono, 

sem proteção dos pais, seja por ação ou omissão. 2. Conflito Julgado 

Procedente, para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara cível para 

processar e julgar o presente feito. (TJPA - 2015.03607032-42, 151.490, 

Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado 

em16/09/2015, Publicado em 28/09/2015) – grifei. CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE GUARDA – MENORES QUE NÃO ESTÃO EM 

SITUAÇÃO DE RISCO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA - 

CONFLITO PROCEDENTE. Extrai-se dos autos que os menores estão sob a 

guarda da genitora, bem como não estão em situação de risco ou 

abandono, ou em qualquer situação prevista no artigo 98 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o que afasta a competência da Justiça da 

Infância e Juventude para a Ação de Guarda em questão. (TJMT - CC 

149490/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/03/2015, Publicado no DJE 10/03/2015) Ante o exposto, impõe-se a 

instauração do incidente de conflito negativo de competência na forma do 

artigo 66, II, do Código de Processo Civil, c/c artigo 202 e ss. do Regimento 

Interno do TJMT. Sem prejuízo, em atenção aos princípios da economia 

processual, da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos 

atos processuais, DETERMINO a realização de estudo psicossocial na 

residência da requerida, para melhor analise do pedido liminar de busca e 

apreensão. OFICIE-SE ao Excelentíssimo Senhor Presidente do TJ-MT (art. 

953, I, CPC), instruindo o expediente com cópia das peças pertinentes 

constantes dos autos. Intime-se. Cientifique-se o Ministério Público. Às 

providências. Sorriso/MT, 14 de setembro de 2018. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004875-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

ELIO SCHIEFELBEIN (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

JIUVANI LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 02/10/2018 às 15h, motivo pelo qual INTIMO a parte autora para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca, bem 

como, a recolher a guia de diligência para o mandado de citação/intimação 

por meio do site do TJMT, comprovando o pagamento nos autos, 

tempestivamente. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004716-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAFAEL PERIUS (ADVOGADO(A))

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

MATEUS MENEGON (ADVOGADO(A))

AMANDA REIS DE ARAUJO E SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIR JOSE NICOLODI FILHO (EXECUTADO)

DAIANE BARBIERI NICOLODI (EXECUTADO)

KARLA FERNANDA NICOLODI (EXECUTADO)

ANTONINHO NICOLODI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para proceder a intimação da parte 

autora para se manifestar quanto as correspondências devolvidas, 
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requerendo o que entender de direito. Sorriso, 14 de setembro de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1004817-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA COSTA NEVES (REQUERENTE)

HELIO PEREIRA NEVES (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZOLDINO CASAL BATISTA NETO (REQUERIDO)

IRACILDA GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BENOITE OLIVEIRA MENDONÇA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

JUSCELITO DONIZETE DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono os autos, intimando a parte autora da redesignação da 

Audiência de Conciliação para o dia 09/10/2018 às 13h30h, bem como 

para recolher a guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos, a fim de que seja expedido 

mandado citação/intimação para parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001783-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (AUTOR(A))

MOGLY ADAS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO DA CUNHA (RÉU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida com a observação: 

"mudou-se", requerendo o que entender de direito. Sorriso, 14 de 

setembro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 42276 Nr: 5079-13.2007.811.0040

 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: ODETE TEREZINHA SOCCOL, JESSICA NATALIA 

SOCCOL, LIDIANA MARA SOCCOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR CARLOS SOCCOL - espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº:42276

Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, 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.

Expeça-se o necessário.

Após, concluso para as deliberações pertinentes.

 Sorriso/MT, 12 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84022 Nr: 3176-98.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BENEDITO DA SILVA MERCADO-ME, LUIZ 

BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a juntada da carta precatória devidamente cumprida, intimo o autor 

para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100285 Nr: 3019-57.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINHOS RIBEIRO DA SILVA, MARIA TEREZINHA 

KACHNIASZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14.125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de taxas/custas no sítio da Internet do TJMT, comprovando o 

pagamento nos autos para a devida distribuição da Carta Precatória das 

testemunhas para Comarca de Vera - MT.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 134305 Nr: 7630-82.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ KOZERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VENUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatória, conforme o caso.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000515-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

NEIVA CLAIR SCHULTZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO LUIZ BANDEIRA (REQUERIDO)

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico que analisando os autos e em contato com a 

Gestora Geral do Foro, observa-se que houve equivoco por parte desta 

secretaria em apresentar o mesmo comprovante para o pagamento da 

diligência do oficial de justiça à diretoria do foro. Certifico ainda, que resta 

uma diligência de oficial de justiça complementar a ser paga, no valor de 

R$ 805,00 (oitocentos e cinco reais), ao oficial de justiça Marcos Pereira, 

conforme certidão de id. 4855374. Diante disto, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

o comprovante do pagamento da diligência complementar. SORRISO, 14 de 

setembro de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004866-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBUR KNECHTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE IBANEZ CASTRO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PAULO CESAR KNECHTEL (TESTEMUNHA)
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SORRISO DESPACHO Processo: 1004866-04.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ROBUR KNECHTEL REQUERIDO: JORGE IBANEZ CASTRO 

DA SILVA VISTOS. Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 

15 de outubro de 2018, às 15h15min. INTIMEM-SE. COMUNIQUE-SE o Juízo 

Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004224-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO RAMOS (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos requerendo o que entender 

de direito para o andamento da Carta Precatória. Informo que não sendo 

tomada as providências cabíveis, ficando paralisada por mais de 30 dias, 

será devolvida sem cumprimento, nos termos da CNGC-MT.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 133697 Nr: 7275-72.2015.811.0040

 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: RUDIMAR TFARDOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD TROPICAL SORRISO, E.G.L SERVIÇOS 

INDUSTRIAIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER SIMÃO CAMPARINI - 

OAB:286.950, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:175.803

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Requerida Dr. Marcus Vinícius de Morais Junqueira, para efetuar o 

preparo da CP de Inquirição de testemunha, uma vez que as guiAs 

juntadas às fls. 228/229, foram recolhidas erroneamente pelo site do 

TJMT, quando o correto é recolher o preparo no site do TJPR.

Cleusa Teresinha da Silva

Técnica Juduciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150009 Nr: 4132-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ, ROSANGELA 

APARECIDA BELLÃO GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:, LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Ante a certidão retro, impulsiono os presentes autos com o fim de intimar 

a parte REQUERIDA para efetuar o pagamento do complemento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.324,20, devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000729-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. D. C. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Expedido por ordem do(a) 

MM. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Dados do processo: Processo: 

1000729-47.2016.8.11.0040; Valor causa: $1,282.50; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[Alimentos]. Partes do processo: 

EXEQUENTE: MARLENE PARTICHELI EXECUTADO: PAULO SERGIO DA 

CRUZ PEREIRA FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA acima nominada e qualificada, de conformidade com o 

despacho ao final transcrito e com a petição inicial, cuja cópia segue 

anexa, fazendo parte integrante desta, para, no prazo de 3 (três) dias, 

contados da expiração do presente edital, efetuar o pagamento dos 

alimentos em atraso, no valor supra indicado, comprovar que já o fez ou a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão civil (CPC, art. 528, §3º). 

VALOR PARA PAGAMENTO: R$ 5.468,10, correspondente aos meses de 

abril de 2016 a março de 2017, mais as parcelas que se vencerem no 

curso do processo. DESPACHO: CÓPIA ANEXA ADVERTÊNCIAS: 1- 

Conforme dispõe § 1.º do art. 528 do NCPC, caso o executado, no trintídio 

legal, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o pronunciamento judicial será 

protestado, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 571 do NCPC, 

in verbis:Art. 517.A decisão judicial transitada em julgado poderá ser 

levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário previsto no art. 523. Se o executado não pagar ou 

se a justificativa apresentada não for aceita, nos termos do § 3.º do art. 

528 do NCPC, ser-lhe-á decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 

(três) meses, quanto às três prestações vencidas anteriores à 

distribuição e as que vencerem no curso do processo executivo, ut § 7.º 

do art. 528 do NCPC. Resumo da Inicial: Consoante se depreende do 

acordo firmado nos autos da ação de alimentos n º . 2911 

-57.2015.811.0040 – Código 125822, que tramitou perante a 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT , cuja cópia segue anexa, o Executado se 

comprometeu a paga r alimentos mensais em favor do Exequente no valor 

de 48% do salário mínimo vigente . A pensão alimentícia deveria ser paga 

até o dia 10 (dez ) de cada mês, mediante depósito na conta poupança n° 

11.367 -0, agência 1492 - 3, Banco do Brasil S/A, em nome da genitora do 

exequente . Ocorre, entretanto, que o Executado desde o mês de abril de 

2016 não paga a pensão alimentícia, de modo que o exequente tem 

enfrentado dificuldades, eis que sua genitora não tem condições de, 

sozinha, sustentá -lo . A genitora d o exequente por inúmeras vezes 

solicitou ao Executado para efetuar o depósito da pensão alimentícia, mas 

o mesmo até agora não respondeu aos seus apelos. Portanto, não resta 

alternativa ao Exequente senão buscar guarida junto ao Judiciário, uma 

vez que o auxílio do pai é imprescindível para que o mesm o tenha suas 

necessidades básicas supridas. Destarte, o Executado deve ser 

compelido a cumprir a obrigação alimentar o mais breve possível, pois o 

exequente não pode mais esperar. Despacho/Decisão: "VISTOS. DEFIRO o 

requerimento de id. 9302090. Desta feita, DETERMINO a Secretaria da 

Vara que proceda as buscas de endereço do demandado junto aos 

órgãos conveniados (SIEL, etc). Sendo positiva a consulta, EXPEÇA-SE o 

necessário a citação do requerido. Em caso negativo, desde já, em 

consonância com o disposto no art. 256, inciso II, do Código de Processo 

Civil, CITE-SE o requerido por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, fazendo 

constar as advertências de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências." Advertência: E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, dtjag, digitei. SORRISO, 14 de setembro de 

2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 88907 Nr: 484-92.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOMIR BEDIN, JOSÉ DOMINGOS FRAGA 

FILHO, BRUSTOLIN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, DANIELLE AVILA ALMEIDA - OAB:, DARLA 

MARTINS VARGAS - OAB:5300/B, MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A, MURILO BARROS DA SILVA FREIRE - 

OAB:8.942/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado do requerido 

Clomir Bedin para, no prazo de 15 (quinze) dias especificar as provas que 

pretende produzir, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 51085 Nr: 1336-24.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR LUNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc/BG.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o INSS alega 

excesso de execução, aduzindo ser devida a quantia de R$ 20.116,27 

sustentando, para tanto, que o exequente se utilizou da RMI incorreta para 

calcular os valores atrasados.

Determinada a intimação do EADJ para encaminhar a RMI correta do 

benefício recebido pelo autor, bem como sua atualização anual desde 

03/2009 até o ano de 2018, o mesmo juntou documentos às fls. 260-262, 

informando que a RMI correta do benefício recebido pelo autor é de R$ 

1.216,95, bem como que a mensalidade reajustada é de R$ 2.082,51.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

Analisando a impugnação de fls. 252-254, verifico que a mesma circunda 

apenas ao fato da suposta utilização incorreta da RMI, tendo o executado 

reconhecido o débito das parcelas vencidas entre 27/03/2009 e 

28/09/2009. Não foram, entretanto, impugnados, os honorários 

sucumbenciais requeridos pelo exequente e nem os índices de cálculo por 

este utilizados.

Entretanto, considerando a manifestação do EADJ de fls. 260-262, bem 

como considerando os cálculos apresentados por ambas as partes, não 

verifico o excesso de execução afirmado pelo executado, uma vez que o 

exequente se utilizou da RMI correta para proceder com a realização de 

seus cálculos, conforme se comprova com o documento de fls. 261-262.

Sendo assim, considerando que o exequente em seus cálculos de fls. 234 

utilizou a RMI correta (fl. 261-262), bem como calculou tão somente as 

parcelas não pagas administrativamente, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADA PELO INSS, homologando os 

cálculos elaborados pelo exequente às fls. 234.

Tenho como cabível a aplicação de honorários advocatícios previstos no § 

1º do art. 85 do CPC, a serem pagos pela parte executada ao procurador 

da parte autora, ante a resistência no cumprimento de sentença, razão 

pela qual, fixo em R$4.000,00, a qual será acrescida ao débito principal.

Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC, observando as determinações acima.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 84266 Nr: 3481-82.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER CARLOS BILIBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o INSS alega 

excesso de execução, aduzindo ser devida a quantia de R$ 57.333,77, 

atualizada pela TR.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

A parte impugnante alega que o valor devido ao exequente é de R$ 

57.333,77 atualizado pela TR.

 Entretanto, analisando os dois cálculos apresentados pelas partes, 

denota-se que, em que pese o executado tenha alegado excesso de 

execução, os cálculos apresentados por ele excedem, e muito, em 

comparação aos apresentados pelo exequente às fls. 289-293.

Isso porque, os cálculos da parte exequente perfazem a quantia de R$ 

57.333,77 (fl. 291), quando os do executado perfazem a quantia de R$ 74. 

884,90.

Sendo assim, impossível a este juízo reconhecer o pedido do executado, 

eis que nos termos do art. 492, do NCPC, “é vedado ao juiz proferir 

decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em 

quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Outrossim, no que tange a alegação do executado de que o montante 

deve ser atualizado pela TR, cumpre relembrar que, o Superior Tribunal de 

Justiça já firmou entendimento no sentido de que não cabe a alteração, em 

sede de cumprimento de sentença, dos índices fixados na sentença e/ou 

Acórdão para atualização monetária do título exequendo, em razão da 

ocorrência da coisa julgada.

 Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO 

CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO PARA A 

CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA 

MATERIAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A entidade 

previdenciária não apresentou argumento novo capaz de modificar a 

conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para 

dar provimento ao recurso especial. 2. Na espécie, o acórdão recorrido 

confronta com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é defeso 

alterar, em impugnação de cumprimento de sentença, os índices 

determinados para a atualização monetária do débito judicial, por se tratar 

de discussão acobertada pela coisa julgada material. 3. Agravo regimental 

não provido.” (STJ- 3ª T. AgRg no REsp 1499951/RS, Rel. Ministro Moura 

Ribeiro, j. 19/11/2015, DJe 26/11/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO 

EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É defeso alterar, em sede de 

impugnação de cumprimento de sentença, os índices determinados para a 

atualização monetária do débito judicial, por se tratar de discussão 

acobertada pelo manto da coisa julgada material. Precedentes. 2. Agravo 

regimental não provido”. (STJ, 4ª T. AgRg no AREsp 559.047/RS, Rel. 

Ministro Raul Araujo, j.02/10/2014, DJe 23/10/2014)

No caso dos autos, o Acórdão de fls. 255-258, determinou a realização 

dos cálculos dos juros e correção monetária de acordo com o Manual de 

Cálculos da Justiça Federal.

Ademais, em que pese o STF ter mudado os efeitos nas ADI’s 4357 e 

4425, no sentido de que os precatórios expedidos até a data de 

25/03/2015 devem ser corrigidos pela TR, fato é que referida modulação 

se deu posteriormente ao trânsito em julgado do Acórdão proferido às fls. 

255-258, que fixou juros e correção monetária de acordo com o Manual de 

Cálculos da JF, sendo que, em casos tais, deve ser observado o disposto 

nos §8º do art. 535 do NCPC.

A respeito do pedido de revogação da assistência judiciária gratuita, sob a 

justificativa de que a parte autora receberá os valores atrasados, os quais 

formam montante considerável, afastando, dessa forma, a qualidade de 

beneficiária da AJG, necessário pontuar o entendimento do Tribunal 

Regional Federal da Quarta Região:

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE 
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SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR A SER 

REQUISITADO PELO EXEQUENTE. AJG. Não altera a situação econômica 

do exequente embargado, para efeito da cessação da assistência 

judiciária gratuita, o fato de receber, via precatório ou RPV, o valor da 

condenação imposta pelo julgado, porque o respectivo montante 

representa a percepção acumulada do que o INSS deveria ter-lhe pago 

mensalmente ao longo dos anos, e não o fez, levando o segurado ao 

Poder Judiciário para ver reconhecido seu direito ao benefício (grifei)”. 

(TRF4, AC 0011668-67.2015.404.9999, SEXTA TURMA, Relator JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, D.E. 26/09/2016).

Sobre o tema também se posiciona o TRF1:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

EX-FERROVIÁRIO DA RFFSA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. VERBA HONORÁRIA. BENEFICIÁRIO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. REVOGAÇÃO 

DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. 1. A execução embargada refere-se à 

complementação de benefício de ex-ferroviário da Ferroviária Federal S.A. 

- RFFSA (Lei 8.186/1991), cujo ônus financeiro compete à União suportar, 

como constou, expressamente, na sentença transitada em julgado, sem 

recurso, no particular. 2. Cumpre notar, ainda, que a execução foi 

proposta contra a União e o INSS, requerendo o autor a "citação dos réus 

para os cálculos anexos na forma dos arts. 632 e 730 do CPC, para, no 

prazo legal, comprovarem documentalmente nos autos o cumprimento 

integral e correto de obrigação de fazer (majoração dos proventos de 

complementação de aposentadoria pagos em favor do requerente) e, 

para, querendo, oporem embargos à execução" (fl. 319). Assim, 

apresenta-se acertada a procedência dos embargos à execução, com o 

acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da autarquia 

previdenciária. 3. A imposição dos ônus processuais, no Direito brasileiro, 

pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da 

causalidade. 4. A concessão do benefício de assistência judiciária no 

processo de conhecimento permanece válida enquanto estiverem 

presentes as condições de pobreza, dentro do prazo prescricional, 

mesmo em sede de embargos à execução. O fato de a parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita ter se sagrado vencedora na ação, e ter 

valores a receber em virtude disso, não altera sua condição de 

hipossuficiente, sendo incabível a revogação do benefício para pagamento 

de honorários advocatícios (grifei). 5. No caso dos autos, a quantia 

executada, e afastada pelo julgado, correspondia a R$ 1.190.172,85 (um 

milhão, cento e noventa mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e cinco 

centavos), sendo o embargado totalmente vencido. Nesse contexto, deve 

o embargado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, nos 

termos do art. 85, §3º, do CPC/2015, ficando, no entanto, suspensa a 

cobrança da verba, tendo em vista que se trata de beneficiário de 

assistência judiciária (CPC/2015, art. 98, §3º). 6. Apelação do embargado 

não provida. 7. Apelação do INSS, parcialmente, provida (5).A Turma, por 

unanimidade, negou provimento à apelação do embargado, e deu parcial 

provimento à apelação da parte exequente/embargada”. (AC 

00183704920164013800, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 

27/06/2018).

Desta forma, seguindo tais posicionamentos, rechaço a pretensão do 

impugnante, mantendo a assistência judiciária outrora deferida.

Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

MANEJADA PELO INSS, homologando os cálculos apresentados pelo 

exequente às fls. 291-293.

Tenho como cabível a aplicação de honorários advocatícios previstos no § 

1º do art. 85 do CPC, a serem pagos pela parte executada ao procurador 

da parte autora, ante a resistência no cumprimento de sentença, razão 

pela qual, fixo em R$ 800,00, a qual será acrescida ao débito principal.

Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC, observando as determinações acima.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 115914 Nr: 7033-50.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, YUKIO MUKAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT, 

PAULA APARECIDA COSTA VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Visto/DH

Ante a manifestação do Ministério Público à fl.153, determino o 

arquivamento dos autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 115914 Nr: 7033-50.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, YUKIO MUKAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT, 

PAULA APARECIDA COSTA VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Vistos/IC.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 468/471, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 59099 Nr: 2398-65.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/IC.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 468/471, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 146428 Nr: 2191-56.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIENE GIZONE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/IC.

 Considerando que o executao concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 82/85, homologo-os e determino, após preclusão( 

art. 34, § 1° da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório /RPV, 

conforme o caso, nos termos do art.535 e seguintes do NCPC.

 ÁS providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 125839 Nr: 2922-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA LIDIANA MENDES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/IC.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 101/103, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 107267 Nr: 10261-67.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO IVANILDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos /IC.

 Intime-se o requerente para se manifestar acerca do peticionado na fl. 

160-v, no prazo de 05 dias.

 Ás providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010754-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

WALDEMIRO GUARNIERI (EXEQUENTE)

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8011060-03.2015.8.11.0040. Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 14 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010488-18.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS (EXEQUENTE)

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8010488-18.2013.8.11.0040. Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 14 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000177-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SABOIA DOS REIS (REQUERENTE)

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

SORRISO, 14 de setembro de 2018. ELITE CAPITANIO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA PORTO ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - 

MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: (66) 35449804

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010961-04.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAN WEVERTON DO PRADO (REQUERENTE)

FERNANDO MASCARELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) REQUERIDO: SOCIEDADE COMERCIAL E 

IMPORTADORA HERMES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, quanto ao 

cumprimento voluntário da sentença SORRISO, 14 de setembro de 2018. 

ELITE CAPITANIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: AVENIDA PORTO 

ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: (66) 

35449804

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010607-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TELHAFORT INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 

(REQUERENTE)

Marcos Romério Carlos Sobrinho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010607-71.2016.8.11.0040. REQUERENTE: TELHAFORT INDUSTRIA DE 

ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. 

Trata-se de reclamação em que a recorrida arguiu nulidade da certidão de 

trânsito em julgado pela ausência de intimação do acórdão correlato, 

pugnando pela reabertura do prazo recursal (Num. 13186774). 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 o alegado, quanto à 

devolução do prazo recursal não assiste razão à reclamante/recorrida, 

visto que, nos termos do artigo 272, §8º, do NCPC, a parte deveria ter 

arguido a nulidade em capítulo preliminar de eventual recurso que, em 

tese, intentava manejar, o qual seria declarado tempestivo com o 

reconhecimento do vício na intimação. In casu, constata-se que a 

reclamante/recorrida teve ciência inequívoca da decisão em 16/04/2018, 

oportunidade em que preferiu peticionar arguindo a ausência de intimação, 

pugnando pela devolução do prazo recursal em total dissonância com os 

termos do artigo 272, §8º, do NCPC. Posto isso, nos termos do artigo 272, 

§8º, o NCPC, INDEFIRO a devolução do prazo recursal. No mais, 

inexistindo pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 30 dias, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003388-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1003388-29.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE 

FELIPE DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Diante da vinda dos 

autos da instância superior, não havendo requerimentos pelas partes, no 

prazo de 05 dias, arquivem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003153-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANK MENDES DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1003153-62.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FRANK 

MENDES DA SILVA LIMA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Diante da 

vinda dos autos da instância superior, não havendo requerimentos pelas 

partes, no prazo de 05 dias, arquivem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005336-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

BENO ALBINO BAUMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1005336-35.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 13 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 14:20HORAS 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, 14 de setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011308-66.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO PEDRO GARCIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA (ADVOGADO(A))

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PUMA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 8011308-66.2015.8.11.0040. REQUERENTE: 

KAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: CENTRO DE FORMACAO DE 

CONDUTORES PUMA LTDA - ME Vistos etc. Diante da vinda dos autos da 

instância superior, não havendo requerimentos pelas partes, no prazo de 

05 dias, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011308-66.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO PEDRO GARCIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA (ADVOGADO(A))

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PUMA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 8011308-66.2015.8.11.0040. REQUERENTE: 

KAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: CENTRO DE FORMACAO DE 

CONDUTORES PUMA LTDA - ME Vistos etc. Diante da vinda dos autos da 

instância superior, não havendo requerimentos pelas partes, no prazo de 

05 dias, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010767-67.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DIAS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010767-67.2014.8.11.0040 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, 14 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010338-66.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (EXEQUENTE)

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE MOTO TAXI DE SORRISO (EXECUTADO)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 8010338-66.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 15145517, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 14 de setembro de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011045-68.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO TIBURCIO (EXECUTADO)

 

Processo: 8011045-68.2014.8.11.0040 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. Sorriso/MT, 14 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002828-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

JEFFERSON REBER SCHOLZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1002828-87.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

JEFFERSON REBER SCHOLZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos 

etc. Diante da vinda dos autos da instância superior, não havendo 

requerimentos pelas partes, no prazo de 05 dias, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002828-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

JEFFERSON REBER SCHOLZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1002828-87.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

JEFFERSON REBER SCHOLZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos 

etc. Diante da vinda dos autos da instância superior, não havendo 

requerimentos pelas partes, no prazo de 05 dias, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010383-70.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU ROCHA FELLIS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010383-70.2015.8.11.0040 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 

arquivamento. Sorriso/MT, 14 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010970-63.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES JEAN ZUCCHI (REQUERENTE)

WILDINEA MARQUES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 8010970-63.2013.8.11.0040. REQUERENTE: 

CHARLES JEAN ZUCCHI REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos etc. Diante da vinda dos autos da instância superior, 

não havendo requerimentos pelas partes, no prazo de 05 dias, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010970-63.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES JEAN ZUCCHI (REQUERENTE)

WILDINEA MARQUES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 8010970-63.2013.8.11.0040. REQUERENTE: 

CHARLES JEAN ZUCCHI REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos etc. Diante da vinda dos autos da instância superior, 

não havendo requerimentos pelas partes, no prazo de 05 dias, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010643-50.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI BECKERT (EXEQUENTE)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO LELES (EXECUTADO)

 

Processo: 8010643-50.2015.8.11.0040 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 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 14 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001345-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO SOUSA DE MORAIS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001345-51.2018.8.11.0040. REQUERENTE: INACIO 

SOUSA DE MORAIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010825-70.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZIANE BOTTEGA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010825-70.2014.8.11.0040 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 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 14 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003462-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MIRIAN NOGUEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)
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Processo: 1003462-83.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar 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. 15032973. Sorriso/MT, 14 de setembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003337-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1003337-47.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 14 de Setembro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011314-10.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI (ADVOGADO(A))

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVANIA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Processo: 8011314-10.2014.8.11.0040 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 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 14 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001445-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

JORGE LEANDRO RENZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALACE JUNIOR DE OLIVEIRA VOLPATO (EXECUTADO)

 

Processo: 1001445-06.2018.8.11.0040 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. 15214168. Sorriso/MT, 14 de setembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003927-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEANE DA SILVA PINTO (EXECUTADO)

 

SENTENÇA Processo: 1003927-24.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MARINEIVA HOFFMANN - ME EXECUTADO: JEANE DA SILVA PINTO Vistos 

etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de 

desistência da ação. É o relatório. Decido. A desistência da ação provoca 

a extinção do processo sem resolução do mérito e não impede que, 

futuramente, a parte autora venha outra vez a propor a mesma ação. Ante 

ao exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do NCPC, 

determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, 

a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Sem 

custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-85.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BALDUI DAL PRA (REQUERENTE)

MAGDA MIRIAN SCHMIDT (ADVOGADO(A))

SHARLON WILIAN SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 8010102-85.2013.8.11.0040. REQUERENTE: 

BALDUI DAL PRA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Diante da vinda dos 

autos da instância superior, não havendo requerimentos pelas partes, no 

prazo de 05 dias, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-85.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BALDUI DAL PRA (REQUERENTE)

MAGDA MIRIAN SCHMIDT (ADVOGADO(A))

SHARLON WILIAN SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 8010102-85.2013.8.11.0040. REQUERENTE: 

BALDUI DAL PRA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Diante da vinda dos 

autos da instância superior, não havendo requerimentos pelas partes, no 

prazo de 05 dias, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003799-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DE ARAUJO FELIX (REQUERIDO)

 

Processo: 1003799-38.2017.8.11.0040 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 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento, tendo em vista a diligência de ID. 15143923. Sorriso/MT, 14 

de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010972-96.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

RUDINEI CARLOS DE PAULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAHELLE INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 8010972-96.2014.8.11.0040 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 05 
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(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento, tendo em vista a diligência de ID. 15056429. Sorriso/MT, 14 

de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011309-85.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI (ADVOGADO(A))

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAG RESTAURANTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 8011309-85.2014.8.11.0040 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 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento, tendo em vista a diligência de ID. 14788420. Sorriso/MT, 14 

de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIRO RIBEIRO ROCHA (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000323-55.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ROSEMIRO RIBEIRO ROCHA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Trata-se de ação 

proposta por ROSEMIRO RIBEIRO ROCHA em face de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito, R$ 856,44 (oitocentos e 

cinquenta e do suposto contrato de número 844435296100087, 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, 

porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera (ID 13630648) A empresa reclamada 

apresentou contestação (ID 13629478) . Em síntese, alega que houve a 

cessão de crédito e o reclamado foi devidamente notificado, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação É o 

relatório. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. 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) 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 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. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não foi juntando nenhum contrato firmado pelo 

reclamante. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Não obstante a 

caracterização do ato ilícito, é fato que o reclamante, ao tempo da 

inscrição impugnada, registrava em seu desfavor inscrições negativas 

anteriores, consoante documentação que acompanha a inicial. A 

ocorrência impede a caracterização do dano moral, conforme 

entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela 

ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: 

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, DO STJ - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA - 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicia, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

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
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000636-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KISCHNER DALZOTTO (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE LOURENÇO BASTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1000636-16.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento, tendo em vista a diligência de ID. 14999676. Sorriso/MT, 14 

de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000237-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

EDSON APARECIDO DE ANDRADE (REQUERENTE)

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000237-84.2018.8.11.0040 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 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento, tendo em vista a diligência de ID. 14923576 Sorriso/MT, 14 

de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

MOACIR CARNIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1001875-26.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 15235967, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 14 de setembro de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010184-48.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MATOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010184-48.2015.8.11.0040 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 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento, tendo em vista a diligência de ID. 15057717. Sorriso/MT, 14 

de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003715-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

CLEBISON PAIVA SANTOS (EXEQUENTE)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A, 

cumprimento voluntário da sentença. SORRISO, 14 de setembro de 2018. 

ELITE CAPITANIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: AVENIDA PORTO 

ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: (66) 

35449804

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA (ADVOGADO(A))

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA ELEONORA MICHELS (REQUERIDO)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001219-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: WESLEY FRANCISCO LINS DE 

FARIA REQUERIDO: TEREZA ELEONORA MICHELS 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. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILIAN LOPES MENDES (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001171-42.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO WILIAN LOPES 

MENDES REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS 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. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002943-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

LEONI DE MELO (EXEQUENTE)

JIUVANI LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

 

DECISÃO Processo: 1002943-40.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: LEONI DE 

MELO EXECUTADO: LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO, ROZEANI BEDIN 

FOLLE BERLATTO Vistos etc. Em caso de sucumbência, fixo os 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO 

(art. 827, do NCPC), valor esse que poderá ser majorado nas hipóteses do 

§ 2º do art. 827 do NCPC. CITE-SE o executado para EFETUAR O 
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PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese 

em que os HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SERÃO REDUZIDOS PELA 

METADE (art. 827, § 1º, do NCPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR no prazo de 15 dias (arts. 914 e 915, do CPC), 

contados na forma do art. 231, do NCPC, condicionado à garantia do juízo 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 

TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO e independentemente de 

eventuais embargos, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo 

IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002943-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

LEONI DE MELO (EXEQUENTE)

JIUVANI LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

 

DECISÃO Processo: 1002943-40.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: LEONI DE 

MELO EXECUTADO: LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO, ROZEANI BEDIN 

FOLLE BERLATTO Vistos etc. Em caso de sucumbência, fixo os 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO 

(art. 827, do NCPC), valor esse que poderá ser majorado nas hipóteses do 

§ 2º do art. 827 do NCPC. CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese 

em que os HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SERÃO REDUZIDOS PELA 

METADE (art. 827, § 1º, do NCPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR no prazo de 15 dias (arts. 914 e 915, do CPC), 

contados na forma do art. 231, do NCPC, condicionado à garantia do juízo 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 

TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO e independentemente de 

eventuais embargos, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo 

IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-90.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DO SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010317-90.2015.8.11.0040. REQUERENTE: EDIVAN DO SANTOS RAMOS 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos etc. Diante da concordância 

pelo exequente do parcelamento da dívida pela executada, expeça-se 

alvará de levantamento dos valores relativos à primeira parcela à conta 

bancária indicada pelo exequente. Com o pagamento das demais parcelas, 

determino, do mesmo modo, o levantamento dos valores ao exequente, 

sem necessidade de nova conclusão, devendo tão somente, a conclusão 

do feito ser efetuada após a quitação integral das parcelas e 

manifestação das partes. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010672-37.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010672-37.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: ELIANE APARECIDA DA SILVA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença por 

quantia certa manejada contra empresa em recuperação judicial. É o 

relatório. Decido. Pois bem, é público e notório que a OI teve seu plano de 

recuperação judicial aprovado em assembleia, portanto, há óbice ao 

prosseguimento do presente feito em relação à recuperanda, eis que, 

desde a data do pedido de recuperação judicial, a empresa executada se 

encontra impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato gerador 

anterior ao pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo o 

exequente proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. 

Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 
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APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

extinto e arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor 

habilitar seu crédito junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias 

recursais, emita-se certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002200-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR TANAN DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ANTENOR 

TANAN DE ALMEIDA Reclamado: BANCO BRADESCO SA e outros 

Processo nº. 1002200-30.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREILSON GONCALVES BARBOSA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ANDREILSON 

GONCALVES BARBOSA Reclamado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Processo nº. 1002203-82.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 194348 Nr: 6504-89.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MEDINA DORNAS, MEIRE MARIA 

PEREIRA SANTOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 a) segundo a dicção do art. 405, §§ 1.º e 2.º do CPP e do item 2.20.1.1 da 

CNGCGJ/MT ordeno que os registros telemáticos, em audiovisual, dos atos 

realizados na presente solenidade sejam sujeitados a gravação magnética 

em mídia digital (CD-ROM não regravável) que posteriormente deverá ser 

anexada aos autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser 

gravada no hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os itens 

2.20.1 e 2.20.3 da CNGCGJ/MT. De suma, importância realçar, outrossim, 

que, de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o item 2.20.4 

da CNGCGJ/MT não será realizada a transcrição das declarações 

registradas;

b) considerando que as testemunhas Marlene da Cruz Bogo, André 

Ferraz, Veronica, Ariani dos Santos, Celma Maria, Eliane Moura, Pedro 

Juliano, Ivo Pedro manifestaram que a presença dos acusados, 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 acusado da sala de audiências, 

exclusivamente quando da inquirição da ofendida;

c) homologo o pedido de dispensa da oitiva da testemunha Marcio 

Berestinas;

d) abra-se vistas para MPE no prazo de 05 (cinco) dias, para localização 

da testemunha de acusação Renata e apresentação das perguntas;

e) designo a audiência de continuação para o dia 02/10/2018 às 16hrs. 
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Intimem-se as testemunhas e requisite-se o acusado.

Da presente saem todos intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 154924 Nr: 6389-39.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIOS KURZ OTTONI, CRISTIAN 

WILLIAN FUZZI SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dineia de Souza Costa - 

OAB:21272, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT

 Vistos etc.

Considerando a não intimação do Advogado de Defesa do acusado 

Cristian Willian Fuzzi Santos, bem como a não requisição do acusado 

Marcos Vinicius, preso nos autos 196814, redesigno audiência para o dia 

23 de outubro de 2018, às 15:00horas. Intimem-se e requisitem-se os 

policiais PM’s, bem como o acusado Marcos Vinicius.

 Tendo em vista a desistência do MPE na oitiva da vítima, fls. 137, a Defesa 

do acusado Cristian sai intimada para apresentar no prazo de 5 (cinco) 

dias o atual endereço desta, sob pena de desistência.

Intime-se o Advogado de Defesa do acusado Cristian para que informe 

nos autos no prazo de 5 (cinco) dias o atual endereço deste, sob pena da 

regra prevista no artigo 367 do CPP, bem como, no mesmo prazo, o atual 

paradeiro da vítima Rafael, tendo em vista ser testemunha comum, sob 

penas de desistência. DILIGENCIE O CARTÓRIO PELA EFETIVA INTIMAÇÃ 

DO PATRONO DR. MARCOS ROGÉRIO MENDES.

Apresentado o endereço, intime-se o acusado Cristian, bem como a vítima.

Da presente saem todos intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 197783 Nr: 8381-64.2018.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

José Roberto Alves de Moura veio perante este Juízo requerer a 

restituição do bem apreendido nos autos em apenso Código 196622 

conforme BO às fls.24/25.

Relação do bem a ser restituído:

• 1 (um) veículo CAR/CAMINHAO/CARROC ABT FORD/F250 XLT F21, 

PRATA ANO E MODELO 2011, PLACA NWR 3787, RENAVAN 

00332890392.

Pelo requerente foram apresentado o documento do veículo às fls. 07.

Instado a manifestar o MP opinou pelo deferimento, fls. 09.

É o relatório. Decido.

Com base no art. 120 e parágrafos do Código de Processo Penal, 

acompanho o Parecer Ministerial de fls. 09, como razão de decidir, e 

DEFIRO o pedido de restituição do Bem Apreendido acima descrito.

Ante o exposto Julgo PROCEDENTE o pedido do autor e Extingo o 

Processo Com Resolução de Mérito.

Lavre-se o competente Termo de Restituição, translade-se cópia no IP 

Cód. 197697.

Declaro esta publicada com a entrega na Secretaria da 1ª Vara Criminal.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 186007 Nr: 1704-18.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DWUDA, DBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Processo: 1704-18.2018.811.0040 (Código 186007)

VISTO/KP.

Trata-se de Recurso De Apelação Criminal manejada contra a sentença 

derradeira, deveras, preenchidos os requisitos legais objetivos e 

subjetivos do artigo 593 et seq do CPP, RECEBO a presente irresignação 

no(s) seu(s) efeito(s) legal(is).

Conforme gizado no artigo 600 et seq do CPP, se ainda não o feito, vista à 

parte apelante pelo prazo de 08(oito) dias e, na sequência, à parte 

apelada pelo mesmo prazo, com escopo de colher as razões e 

contrarrazões recursais.

 Alfim do prazo encimado, forte no artigo 601 do CPP – após adotadas as 

providências do item da CNGC/MT – remetam os autos ao e. TJMT, 

procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando 

nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 11 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169085 Nr: 2830-40.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, para informar o atual endereço da 

testemunha do réu GUSTAVO DOUGLAS KOCH, considerando a audiência 

designada para o dia 27/09/2018, com início às 13h30min, no fórum desta 

comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 158714 Nr: 8418-62.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19229/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, para informar o atual endereço do 

denunciado.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 148864 Nr: 3528-80.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGKC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Processo: 3528-80.2016.811.0040 Código148864Trata-se de ação penal 

com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o feito apto ao 

seu saneamento e incursão na fase eminentemente probatória.Destarte, 

não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência das 

hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et seq, ambos do 

CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/10/2018 às 

17:30 horas.(...).Sorriso/MT, 16 de julho de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 158714 Nr: 8418-62.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19229/O

 Processo: 8418-62.2016.811.0040 (Código 158714)

VISTO/KP.

Destarte, considerando que na data do dia 28/03/2018 o e. TJMT declarou 

ponto facultativo, resta por prejudicada a oralidade anteriormente 

aprazada para esta data, desse modo redesigno a oralidade para o dia 

10/10/2018, às 16:00min.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 12 de março de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 158714 Nr: 8418-62.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19229/O

 Processo: 8418-62.2016.811.0040 (Código: 158714) VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia e 

manifestação do MPE quanto à mesma, estando o feito apto ao seu 

saneamento e incursão na fase eminentemente probatória. Destarte, não 

sendo o caso de absolvição sumária face não incidência das hipóteses do 

artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et seq, ambos do CPP, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/07/2018 às 

15:30 horas. Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a marcha 

procedimental deste processo seguirá normalmente sem a presença 

do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel ut artigo 367 do mesmo 

CPP. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada(...) Requisite à respectiva 

autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e comunique o referido 

chefe de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva 

da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. Já para 

as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que o(a) diligente 

gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, 

observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-Ass, 

respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha procedimental 

ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. Cumpra, providenciando e expedindo 

o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 20 de outubro de 2017. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 192845 Nr: 5735-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JUNIOR PEREIRA COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 131801 Nr: 6274-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILSON DE SOUSA GOMES, SABRINA 

CUNHA SOUSA, ERICA LIMA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo: 6274-52.2015.811.0040 (131801).Vistos etc.Considerando que 

o advogado de defesa da acusada Sabrina Cunha Sousa fora 

devidamente intimado via Dje para apresentar memoriais finais, intimação 

esta disponibilizada no Dje de 05/07/18 (fl.388), também passível de 

visualização pelo sistema Apolo, intime-se a ré para constituir novo 

patrono, ou manifeste se deseja ser assistido pela DPE, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias apresente os memoriais finais.Superado o prazo legal 

para defesa e restando omisso(a/s) o(a/s) acusado(a/s), forte na regra 

do artigo 263 et seq do CPP, desde já NOMEIO para patrocinar sua defesa 

o ilustre DEFENSOR PÚBLICO atuante no juízo, o qual será intimado 

pessoalmente.Considerando a desídia do advogado constituído pela 

acusada, vez que o feito encontra-se paralisado desde o dia 10/07/18 

(termo final para apresentação dos memoriais) aguardando apresentação 

de alegações finais, malgrado este tenha sido intimado via DJE, bem como 

considerando ser dever do advogado patrocinar com afinco e lealdade os 

interesses do cliente contratante, entendo que sua conduta pode constituir 

infração disciplinar, esta prevista no artigo 34, inciso XI, da Lei n° 

8.906/94, que assim dispõe, in verbis:“Art. 34. Constitui infração 

disciplinar:(...)XI - abandonar a causa sem justo motivo ou antes de 

decorridos dez dias da comunicação da renúncia;” Deste modo, determino 

que se encaminhe cópia das decisões e documentos necessários para o 

TED da OAB/MT, para apreciação e julgamento da conduta funcional do 

seu inscrito em referência.De igual quadra, diz o artigo 265 do CPP, in 

verbis:“Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por 

motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 

(dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis.”Assim, sobre o abandono em referência, fixo prazo de 05 

(cinco) dias para o advogado manifestar e, após, à conclusão para decidir 

sobre a fixação de multa.Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.Sorriso/MT, 30 de agosto de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101553 Nr: 4442-52.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FAUSTINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO SAMORANO MEDINA 
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- OAB:23367/B

 Processo: 4442-52.2013.811.0040 (Código 101553)

VISTOS/KP

Destarte, quanto à restituição da fiança, intime-se o advogado de defesa 

para que junte nos autos procuração com poderes específicos para o 

levantamento do respectivo valor, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 3 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256860 Nr: 22123-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ANTONIO CONSELVAN NETO, MARIA GERALDA DE 

OLIVEIRA CONSELVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO 1º OFICIO TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5.967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pelo pleito de fls. 108/109, Antônio Conselvan Neto e Maria Geralda 

Conselvan pedem a dilação de prazo para manifestar nos presentes autos 

e carga do Livro Protocolo A-2.

Primeiramente, em apertada síntese, não consta determinação no vertente 

feito para manifestação dos Requerentes que represente necessidade de 

ter carga dos livros, conforme se colhe da determinação de fls. 96/97.

Aliás, as informações solicitadas foram parcialmente apresentadas e 

encartadas às fls. 107/107-v dos Autos n. 2889-46.2018811.0055 

(Código: 272325).

No mais, o deferimento de carga do livro para terceiros, alheios à atividade 

do registro público, não encontra ressonância legal, mormente diante da 

interpretação do artigo 125 da CNGC:

Art. 125. Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de 

computação deverão permanecer sempre sob a guarda e 

responsabilidade do Titular do Serviço Notarial ou de Registro, que zelará 

por sua ordem, segurança e conservação.

Não custa ressaltar que o deferimento de carga se deu em favor do 

próprio arguido, ou seja: aquele que reúne, em uma só oportunidade, as 

qualidades de Registrador Público e de sujeito direto da investigação, 

situação jurídica que não se encontra enquadrado os Requerentes.

É lógico que o livro estará a disposição dos requerentes para compulsá-lo 

em cartório, porém, sem carga, haja vista que, como acima elucidado, não 

conta com apoio no ordenamento jurídico.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de fls. 108/109.

No mais, CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento da decisão de fls. 96/97.

Após, ao MPE.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270523 Nr: 1566-06.2018.811.0055

 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): PAULO ROBERTO CHIEZA MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, fora apresentado, na exordial, notas fiscais referentes à venda 

de calcário, a qual fora devidamente recebida à fl. 86.

Às fls. 100/104, a parte autora requer emenda à inicial para fins de 

retificação do pedido e, consequentemente, do valor da causa, uma vez 

que, conforme nota fiscal de devolução n. 150550 apresentada à fl. 103, 

fora devolvido 10.008,71 toneladas de calcário, perfazendo um montante 

de R$ 450.391,95.

Logo, conforme informa a parte autora, o valor devido passa a ser de R$ 

89.608,05, que, devidamente corrigido e atualizado, corresponde ao 

“quantum” de R$ 104.432,93.

Tendo em vista que a parte demandada ainda não fora citada, nos termos 

do artigo 329, inciso I, do CPC, DEFIRO o pedido de fls. 100/104 e ACOLHO 

a emenda à inicial para que o pedido e, consequentemente, o valor da 

causa passe a constar como R$ 104.432,93.

Logo, PROMOVA-SE a retificação do mandado de citação para que passe 

a constar o novo valor informado como sendo o objeto do litígio.

 Por fim, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade 

de retificar a autuação e distribuição para que passe a constar como valor 

da causa: R$ 104.432,93.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226717 Nr: 15608-31.2016.811.0055

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. propôs ação de busca e 

apreensão em desfavor de OZEIAS CARLOS VIEIRA, ambos devidamente 

qualificados, com fundamento no Decreto-lei n. 911/69, visando o bem 

móvel descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia, 

por meio do contrato acostado aos autos.

Instruiu a petição inicial com os documentos de fls. 06/24.

À fl. 25 fora determinada a intimação da parte autora a fim de que 

emendasse a petição inicial, o que fora cumprido à fl. 28.

A liminar foi deferida às fls. 29/29-verso, contudo, não fora cumprida, não 

tendo ocorrido a citação da parte demandada.

Devidamente intimada para manifestar, a parte autora informou que a 

requerida efetuou o pagamento do débito, quitando o contrato, razão pela 

qual requereu a extinção do feito (fls. 58/58-verso).

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A satisfação da obrigação ou acordo que desintegre a mora e seus 

efeitos impõe a extinção desta ação.

 Desse modo, considerando que a própria parte autora noticiou nos autos 

a quitação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos temos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Ademais, sem desbloqueio, por inexistir ordem judicial de restrição do 

veículo nos autos.

Deixo de impor condenação em ônus de sucumbência, por não ter se 

aperfeiçoado a relação processual.

P.I.C.

Após transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224492 Nr: 13774-90.2016.811.0055

 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: DURVAL RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS MILITARES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6843-MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17005/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 
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16.917

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à petição do perito de fl. 

111, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para que, no prazo de quinze 

dias, juntem nos autos os materiais gráficos padrões para realização da 

perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128162 Nr: 7040-36.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO AUGUSTO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DOS SANTOS 

MENDONÇA - OAB:10064/MT

 Vistos.

LUIS FERNANDO DECANINI ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de EVANILDO AUGUSTO NUNES, 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. 189.

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 prolatada 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.: 128713 Nr: 7603-30.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA KONOSKI, VALDIR CLARO DA SILVA, 

CECILIA KONOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JORNAL DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos.

Pretende a parte autora, com a manifestação de fls. 220/224, a 

desconsideração da personalidade jurídica da executada e, por 

conseguinte, atingir o patrimônio dos sócios indicados à fl. 223- verso.

Pois bem.

 O artigo 133 e seguintes do CPC estabelecem procedimento próprio para 

o processamento do pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, inclusive, quanto à hipótese de desconsideração inversa da 

personalidade jurídica, na forma do artigo 133, § 2º, do CPC.

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) AUTUE-SE em autos apartados a petição de fls. 220/224 e os 

documentos que a instruíram de fls. 225/239, juntando, ainda, cópia da 

vertente decisão.

II-) Nos autos que serão formados, CITEM-SE os sócios indicados à fl. 

223- verso para, no prazo de 15 dias, manifestarem e requerem as provas 

cabíveis, nos termos do artigo 135 do CPC.

 No mais, SUSPENDO o trâmite dos vertentes autos até o deslinde do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme 

previsão do artigo 134, § 3º, do CPC.

Por fim, vale dizer que a justiça gratuita deferida nos autos principais 

automaticamente se estende para o incidente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245625 Nr: 13257-51.2017.811.0055

 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: ROSINALDO DA SILVA, OZEIAS CARLOS VIEIRA, 

JAIME LUIZ CLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MACHADO VINISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 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 que dependam de dilação probatória: (a) se na 

celebração do contrato de permuta de fls. 42/44, foram entregues os 

boletos bancários, referentes ao financiamento do automóvel, à parte 

demandada; (b) se o autor, Rosinaldo da Silva, ficou incumbido de 

entregar os referidos boletos bancários à parte demandada e, em caso 

positivo, não o fez; (c) se o veículo encontra-se na posse da parte 

demandada; (d) a existência e a extensão dos danos morais.Dessa feita, 

DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, eis que 

terão o condão de descortinar os pontos controvertidos. Desse modo, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de novembro 

de 2018, às 15h00min, devendo as partes apresentarem rol de 

testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, 

bem como procederem à sua intimação, conforme determina o art. 455 do 

CPC.Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará 

a advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287037 Nr: 14794-48.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO BIZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF-CONSORCIO NACIONAL LTDA - 

CONSORCIO NACIONAL FORD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita ou de postergação para 

o recolhimento ao final da demanda.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.Por oportuno, considerando que a parte 

autora é maior de 60 (sessenta) anos, DETERMINO a priorização do trâmite 

deste feito em relação aos demais, nos moldes do artigo 71 da Lei n. 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), DEVENDO, outrossim, ser anotada, em 

letras garrafais, tanto na capa dos autos como no registro, a expressão 

“PRIORIDADE NO TRÂMITE POR SE TRATAR DE IDOSO”.Por outro lado, 

ACOLHO a emenda da petição inicial no que tange ao valor da causa. 

Assim, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para retificação da 

autuação e distribuição, passando a constar, como valor da causa, o 

montante informado na petição de fls. 127/129.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280814 Nr: 9597-15.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIA LIMA DA CRUZ, ADILSON DREHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 
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SILVA - OAB:MT 15318 A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:OAB/MT 

3277-B, CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - OAB:23.592-O, ELISA 

FLUMIAN PIRES DE SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - 

OAB:3418-A, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:OAB/MT 4.617

 Certifico e dou fé que as contestações de fls. 145/182 e fls. 189/209 

foram oferecidas 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-las, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110836 Nr: 1092-50.2009.811.0055

 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): ALTAMIR JOSE PADILHA, ELIANE APARECIDA 

DE SOUZA, PLÍNIO PERIOLO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - 

OAB:22096/O, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 202, DEFIRO o prazo de 10 (dez) dias 

para que a parte exequente indique bens passíveis de penhora, conforme 

determinação de fl. 201.

Sem prejuízo da providência anterior, CUMPRA-SE o comando incrustado à 

fl. 201 acerca da retificação da autuação e distribuição.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280605 Nr: 9468-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências: I-) DEFIRO a conversão de 

execução em ação monitória. Bem por isso, REMETAM-SE os autos ao 

cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e distribuição, 

haja vista que o feito passa a tramitar como ação monitória, como acima 

indicado. II-) Como já determinado às fls. 18/19, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço eletrônico das partes, na 

forma do artigo 319, inciso II, do CPC vigente, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 755 Nr: 1001-43.1998.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI GOMES, JUMELINO PEREIRA DA SILVA, 

OTÁVIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, JOSÉ 

PEREIRA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 

OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, LUIZ MARIANO 

BRIDI - OAB:2619/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 

OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de 

fl.688/688-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente para, no 

prazo de quinze dias, manifestarem se pretendem a penhora sobre os 

direito possessórios incidentes na matrícula nº 733, mormente porque se 

dará por sua conta e risco, nos termos do item IV, de fl. 658-verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157251 Nr: 5872-91.2013.811.0055

 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): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MEDIO NORTE 

LTDA, INEZ NEGRELLO BENDEROVICZ, FABIANO BENDEROVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora. Em seguida, diante da conta bancária informada nos 

autos, a Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do 

digno advogado e não se trate apenas de levantamento de honorários 

advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para 

receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente ser 

analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 

Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC.No entanto, na 

eventualidade de a procuração não satisfazer as exigências elencadas 

anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito principal, ser 

expedido em nome da própria parte.Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o 

prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, 

alvará em nome da própria parte.Por outro lado, na hipótese de a conta 

bancária estar em nome da parte ou de se tratar apenas de levantamento 

de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que 

se verifique que o digno advogado subscritor do requerimento possui 

procuração juntada aos autos, o que deverá ser devidamente 

certificado.Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de 

honorários e de débito principal, cada levantamento deverá receber o 

tratamento que lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme 

acima delineado.No mais, DEFIRO o prazo de 15 dias para que a parte 

exequente promova as diligências necessárias para o andamento do feito, 

conforme pleito de fl. 173.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102137 Nr: 1031-29.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO AUGUSTO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DE AZEVEDO 

MIRANDA MENDONÇA - OAB:10457/MT, JOÃO DOS SANTOS 

MENDONÇA - OAB:10064/MT, Marcelo Felicio Garcia - OAB:7297

 Vistos.

Fora promovido o bloqueio do valor remanescente executado nos autos, 

como se vê à fl. 420.

A certidão de fl. 423 informa que, embora devidamente intimada, a parte 

executada deixou transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar, nos 

termos do artigo 854, § 3º, do CPC.

Pois bem.

Considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, CONVERTO o 

bloqueio de fl. 420 em penhora, sem necessidade de lavratura do termo, 

conforme documentos a seguir juntados.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 
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exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, 

no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria parte.

Na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou de se tratar 

apenas de levantamento de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, desde que se verifique que o digno advogado subscritor 

do requerimento possui procuração juntada aos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado.

Por fim, CONCLUSOS para a extinção da execução.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285165 Nr: 13207-88.2018.811.0055

 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: FRANCISCO ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO, 

RICARDO DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAT - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, CARTORIO FELIPETTO MALTA, GILSON AMARAL 

MARQUES, EDGAR FREIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, considerando que a Quarta Vara Cível desta Comarca é 

competente para “processar e julgar os feitos que envolvem interesses 

das Fazendas Pública Federal, Estadual e Municipal”, DECLINO da 

competência em favor da Quarta Vara Cível desta Comarca, determinando 

a remessa deste feito para o referido Juízo.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273704 Nr: 4037-92.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NETO MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO 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: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão neles deduzida e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte embargante para suprir o 

vício existente, de modo que onde se lê: “valor da condenação”, leia-se: 

“valor da causa”.No mais, permanece a decisão tal como 

lançada.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13776 Nr: 2718-22.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO VOINICHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT, MIRANDA DE OLIVEIRA APPELT - OAB:13.330 

OAB/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - OAB:5454-B

 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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285320 Nr: 13332-56.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO 

RODRIGUES - OAB:11393-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - OAB:OAB SP 

234-665, WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 Vistos.

Conforme já determinado à fl.19, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, indicar (a) a profissão do autor, bem como (b) o endereço 

eletrônico do embargado na forma do artigo 319, inciso II, do CPC vigente, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

INTIME-SE, ainda, a parte embargante para, no prazo de 15 dias, 

comprovar o pagamento das custas de distribuição e contadoria.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169165 Nr: 10023-66.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA VALENTINA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B

 Vistos.

MARIA DE FÁTIMA VALENTINA DE FREITAS ingressou com a presente 

demanda em face de EMPRESA TURIS DE TRANSPORTE COLETIVOS 

Ltda., ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes acima mencionadas e Transporte 

Rodoviário Cantinho Ltda. entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 166/167).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 166/167, 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. 166/167, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o 

trâmite processual até o integral cumprimento do acordo.

Custas e honorários conforme acordado.

TRANSLADE-SE cópia do aludido acordo para os Autos n. 

11332-83.2018.811.0055 (Código: 282820), sendo que, em relação à ação 

rescisória (Autos n. 176502/2015), que tramita na Primeira Turma das 

Câmaras Cíveis Reunidas, a que faz referência o item “05” da avença, as 

próprias partes deverão informar acerca do acordo.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (25/11/2018 - fl. 

166), 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.: 217343 Nr: 7804-12.2016.811.0055

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GABRIEL VINICIUS PEREIRA CASTANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A, MOTOMAGAZINE 

AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER MEDEIROS DE MOURA - 

OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TAVARES - 

OAB:OAB/RJ 109.367, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão por que CONDENO a 

demandada HDI SEGUROS S/A ao pagamento à parte autora da quantia de 

R$ 9.540,00, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, 

juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 

1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, 

bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.CONDENO, ainda, a demandada MOTOMAGAZINE 

AUTOMOTORES LTDA. – FORD TROPICAL ao pagamento à parte autora 

da quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, 

fixando, desde já, juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do 

CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a 

partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da 

prolação da sentença.Conforme o disposto no art. 87 do CPC, CONDENO a 

demandada HDI SEGUROS S/A ao pagamento das despesas e custas 

correspondentes a 82,66% do valor devido, bem como em honorários 

advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% sobre o valor da respectiva 

condenação (R$ 9.540,00), nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC.Outrossim, conforme o disposto no art. 87 do CPC, CONDENO a 

demandada MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA. – FORD TROPICAL 

ao pagamento das despesas e custas correspondentes a 17,34% do 

valor devido, bem como em honorários advocatícios, ARBITRADOS esses 

em 10% sobre o valor da respectiva condenação (R$ 2.000,00), nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC.JULGO EXTINTO o feito com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 244498 Nr: 12371-52.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILSON ANTONIO DEL SECCHI, 

ANA CIPRIANA DO NASCIMENTO

 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: ANA FLAVIA VIEIRA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 22.347/A

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 97/97-verso, razão por que SUSPENDO a 

tramitação do presente feito até 27 de dezembro de 2018.

Escoado o prazo de suspensão do feito, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282448 Nr: 39395-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, razão por que CONDENO a parte demandada ao pagamento da 

quantia de R$ 2.362,50 (R$ 7.087,50 – R$ 4.725,00), referente à 

complementação da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a partir do sinistro.Pelo princípio da 

causalidade, CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas e 

dos honorários advocatícios, que FIXO em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Por fim, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64628 Nr: 6134-51.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT, PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - 

OAB:11132/MT

 Vistos. A parte embargante pretende a revogação da sentença que 

extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, sob a alegação de que, por 

estar na fase de cumprimento de sentença, não seria o caso de extinção, 

mas, sim, de arquivamento provisório. Pois bem. É cediço que a omissão 

se configura com a falta de manifestação expressa sobre algum ponto 

(fundamento de fato ou de direito) ventilado nos autos em relação ao qual 

o magistrado deveria se manifestar, mas não o faz. Já a contradição se 

configura quando os termos de uma decisão se mostram inconciliáveis, 

como entre a fundamentação e a decisão. A obscuridade, por sua vez, se 

configura quando há falta de clareza do ato. Quando a decisão for 

ininteligível, incompreensível, ambígua e capaz de despertar dúvida no 

leitor. (...) Em verdade, a parte embargante discorda da extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, por abandono processual. Ou seja: o 

que se vê é que a parte embargante contrapõe-se aos fundamentos 

adotados na decisão com outros argumentos, sendo certo que, em tal 

situação, o que se mostra é a irresignação quanto ao resultado obtido com 

o julgamento do feito, que não é matéria a ser tratada no bojo do presente 

recurso. Por fim, certa ou não a compreensão fática/jurídica lançada na 

sentença, como não se depara com qualquer dos vícios elencados no art. 

1.022 do CPC, o recurso aviado não é próprio para o fim pretendido. Ante 

o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no mérito, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261422 Nr: 25951-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL GOMES DOS REIS

 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.: 257037 Nr: 22313-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unilog Transportes Ltda, GONÇALO FERREIRA 

DE ALMEIDA, LINDOMAR JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - 
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OAB:24956/SP, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - OAB:OAB SP 

234-665, WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre 

a certidão positiva de citação do executado (fl. 83-verso), pugnando o que 

entender de direito para o andamento do feito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 237399 Nr: 4458-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EIMAR CARLOTO SIMMI, JANETY ODELI 

SIMMI

 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:

 3º e parágrafos do Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida 

na inicial e, antecipadamente, com base no inciso II, do artigo 355, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para, confirmando a liminar 

deferida às fls. 58/58-verso, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS 

nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na petição inicial, cuja apreensão liminar TORNO definitiva.OFICIE-SE ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER 

nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por 

cópias autenticadas.CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito nos termos do inciso I, do artigo 487, do 

CPC.P.I.C.Após transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279065 Nr: 8289-41.2018.811.0055

 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: LEONARDO FERREIRA SIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DIOGO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - 

OAB:13.525-B, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 OAB/MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, Merilly Lais Savan 

Soares - OAB:OAB/MT 21.474, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Tendo em conta que os fatos relatados na exordial reclamam, para melhor 

elucidação, a produção de prova oral, DESIGNO audiência de justificação 

prévia para o dia 23 de outubro de 2018, às 15h00min.

CITE-SE a parte demandada para comparecimento à audiência, 

cientificando de que o prazo para contestar a ação contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar, por interpretação 

do art. 564, parágrafo único, c/c artigo 568, ambos do CPC.

Conforme interpretação do art. 455 do CPC, é de incumbência da parte 

informar ou intimar a testemunha por ela arrolada, sendo que o rol deverá 

ser apresentado no prazo de 05 dias, a contar da intimação do vertente 

ato judicial, sem prejuízo do rol já apresentado.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 233641 Nr: 22424-29.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALBUQUERQUE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 107, DEFIRO a suspensão do feito até 

27.12.2018.

Após o que, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140805 Nr: 109-46.2012.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE DE LIMA LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERREIRA DE SOUZA, EDITE 

FERREIRA DE FRANÇA, JORGE SILVA DE JESUS, ROSALVES FERREIRA 

DA SILVA, ADRIANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO, SEBASTIÃO LUCINDO 

DA SILVA, ALCIDIO BECKER, ELIANDRA DOS SANTOS SILVA, GILCELEI 

BARATELLI, NEUSELI APARECIDA MOREIRA FERREIRA DA SILVA, MARIA 

APARECIDA DE JESUS, MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO, EDISON 

SILVA DUARTE, ADRIANO RODRIGUES DA COSTA, OUTROS, MIGUEL 

CORDEIRO NETO, AGENOR BAGATELLI, JOAIR MARQUES 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: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 109-46.2012.811.0055 – ID. 140805.

ESPÉCIE: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: RUTE DE LIMA LORENZETTI

PARTE RÉ: MILTON FERREIRA DE SOUZA e EDITE FERREIRA DE FRANÇA 

e ADRIANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO e JORGE SILVA DE JESUS e 

ROSALVES FERREIRA DA SILVA e SEBASTIÃO LUCINDO DA SILVA e 

ALCIDIO BECKER e ELIANDRA DOS SANTOS SILVA e GILCELEI 

BARATELLI e NEUSELI APARECIDA MOREIRA FERREIRA DA SILVA e 

MARIA APARECIDA DE JESUS e MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO e 

EDISON SILVA DUARTE e ADRIANO RODRIGUES DA COSTA e OUTROS e 

AGENOR BAGATELLI e JOAIR MARQUES DA SILVA e MIGUEL CORDEIRO 

NETO

CITANDOS: Adriano Rodrigues da Costa, Cpf: 01687619123, Eliandra dos 

Santos Silva, Cpf: 52391094272, Gilcelei Baratelli, Rg: 1521723, Maria do 

Socorro Conceição, Cpf: 00138364125, Andreia Silva Mendes, Felix de 

Oliveira de Jesus, Roni Ventura dos Santos, Leandra de tal (conhecida por 

Lele), Jorge Santos Silva, Jorge Simoa da Silva e demais interessados.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/01/2012

 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00

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.

 RESUMO DA INICIAL: RUTE DE LIMA LORENZETTI, brasileira, casada, 

comerciante, portadora do RG. nº 0497015-2, CPF. nº 627.237.071-72, 

residente e domiciliada na Rua Antônio José da Silva, nº 714-W, Centro, 

nesta cidade, por seus advogados, com escritório na Av. Brasil, nº 935-N, 

Centro, nesta cidade, vem, com fundamento no artigo 1.210 do Código Civil 

combinados com o artigo 926 e seguintes do CPC, AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR “INALDITA ALTERA 

PARS”, em desfavor de: (1) MILTON FERREIRA DE SOUZA, RG. 271.867 

SSP/MT, CPF. 310.373.801-34, podendo ser localizado na Travessa 09, L. 
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14, nº 30-W, Jd. San Diego; (2) EDITE FERREIRA FRANÇA, RG. 4171637 

SSP/BA, CPF. 545.099.555-53, podendo ser localizado na Rua 09 esq. 

Rua62-A, Jd. San Diego; (3) ADRIANA RODRIGUES DE FIGUEREIDO, RG. 

2485736-0 SSP/MT, CPF. 049.767.401-70, podendo ser localizado na Rua 

09-A, nº 12, Jd. San Diego; (4) JORGE SILVA DE JESUS, RG. 2148460-0 

SSP/MT, CPF. 308.401.248-21, podendo ser localizado Rua 09, nº 26-W, 

Jd. San Diego; (5) ROSALVES FERREIRA DA SILVA, RG. 17.942.709 

SSP/SP, CPF. 025.105.358-03, podendo ser localizado na Rua 09-A, nº 

33-W, Jd. San Diego; (6) SEBASTIÃO LUCINDO DA SILVA, RG. 1565129-0 

SSP/MT, CPF. 238.042.112-91, podendo ser localizado na Rua 09, 

Travessa A, s/n, Jd. San Diego; (7) ALCIDIO BECKER, RG. 066875-4 

SSP/MT, CPF. 319.499.751-34, podendo ser localizado na Rua 60-A esq. 

09, Jd. San Diego; (8) ELIANDRA DOS SANTOS SILVA, RG. 2281148-6 

SSP/MT, CPF. 523.910.942-72, podendo ser localizado na Rua 09, s/n, Jd. 

San Diego; (9) GILCILEI BARATELLI, RG. 1521723 SSP/MT, podendo ser 

localizado na Travessa 09, 32-W, Jd. San Diego; (10) NEUSELI 

APARECIDA RIBEIRO MOREIRA FERREIRA DA SILVA, RG. 35.542.068-7 

SSP/SP, podendo ser localizado na Rua 09-A, nº 33-W, Jd. San Diego, 

(11) MARIA APARECIDA DE JESUS, RG. 236786 SSP/MT, CPF. 

429.834.791-53, podendo ser localizado na Travessa 09, Qd. 02, Lote 17, 

Jd. San Diego; (12) MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO, RG. 2205392 

SSP/DF, CPF. 001.383.641-25, podendo ser localizado na Rua 09-A, nº 

31-W, Jd. San Diego; (13) EDISON SILVA DUARTE, RG. 1650318 SSP/MT, 

CPF. 018.983.741-12, podendo ser localizado na Travessa 09, Lote 14, nº 

30-W, Jd. San Diego; (14) ADRIANO RODRIGUES DA COSTA, RG. 

1619489-6 SSP/MT, CPF. 016.876.191-23, podendo ser localizado na Rua 

09, nº 12, Jd. San Diego; E DEMAIS INVASORES desconhecidos que 

encontrem no local. A autora é legítima proprietária dos lotes 07, 08, 09, 

10, 11, 12, 13, 14 e 15, da Quadra 02, do Jardim San Diego nesta cidade. 

Sempre mantendo a posse mansa e pacífica de tais bens. Os lotes 07, 08, 

09 e 10, possuem cada um, 675m2, já os lotes 11, 12, 13, 14 e 15, 

possuem cada um, 450m2 totalizando uma área total de 4.950m2, 

conforme croqui: Lote 11 da Quadra 02, medindo 450m², sendo 15 metros 

de frente para Rua 09, lado direito 30 metros divisa com a rua 60-A, lado 

esquerdo 30 metros com o lote 12 da quadra 02 e fundos 15 m divisando 

com o lote 09 da quadra 02, localizado no Jardim San Diego; Lote 12 da 

Quadra 02, medindo 450m², sendo 15 metros de frente para Rua 09, lado 

direito 30 metros divisa com o lote 11 da quadra 02, lado esquerdo 30 

metros com o lote 13 da quadra 02 e fundos 15 metros divisando com o 

lote 09 da quadra 02, localizado no Jardim San Diego; Ocorre que em MAIO 

de 2011 teve conhecimento que seus terrenos haviam sido invadidos 

clandestinamente. Verificou-se in loco que os invasores promoveram uma 

espécie de re-loteamento, o que foi formalmente indicado pela Polícia 

Judiciária Civil, tendo assim concluído: “Os lotes de números 07, 08, 09, 

10, localizados entre as ruas 60 e 62, fora, transformados em rua, sendo 

ela denominada hoje de Rua 9-A. Os lotes 11,12, 13, 14 e 15, foram 

divididos em 17 partes, sendo que em apenas uma das divisões o terrenos 

esta vazio, sem qualquer tipo de construção, alguns desses barracos 

estão fechados, sem sinais aparentes de estarem sendo habitados. 

Apesar de ter perdido a posse, foi possível promover registros 

fotográficos da invasão e a elaboração de croqui, identificando os 

barracos que foram levantados no local. Tentou de forma amigável e 

pacífica que os invasores desocupassem os lotes, os quais informaram 

que apenas estavam aguardando o beneficio do Programa Minha Casa 

Minha Vida, mas passados alguns meses os requeridos não 

demonstraram nenhuma iniciativa de deixar os imóveis. Todos os 

requeridos que puderam ser identificados, foram devidamente notificados 

via Cartório para desocuparem os imóveis, mas até a presente data não 

atenderam a notificação e permanecem com a invasão, mantendo-se numa 

posse injusta e clandestina. Trata-se de um esbulho possessório. Os 

requeridos apesar de terem pleno conhecimento que encontram-se de 

forma irregular na referida área. Assim, requer: seja CONCEDIDA MEDIDA 

LIMINAR de reintegração de posse dos Lotes 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 

e 15 da Quadra 02 do Jardim San Diego, nesta cidade, não sendo este o 

entendimento de V. Exa, que designe audiência de justificação, na qual os 

autores se comprometem em conduzir as testemunhas independentemente 

de intimação, desde já segue o rol; sejam CITADOS os 

Requeridos(Invasores), bem como, outros invasores que forem 

encontrados no local; seja julgada PROCEDENTE a presente Ação de 

Reintegração de Posse, confirmando-se em favor da Requerente a 

reintegração na posse; seja determinado o DESFAZIMENTO das 

construções no local, sejam condenados os Requeridos - Invasores ao 

pagamento das custas processuais, honorários advocatícios devidos pela 

sucumbência, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, e demais cominações de estilo; solicita-se para o cumprimento da 

medida liminar Ordem de REFORÇO POLICIAL, ARROMBAMENTO, 

REMOÇÃO, acaso seja constadada RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DA 

ORDEM JUDICIAL, Valor de R$ 30.000,00. Lidiane Forcelini e Kleiton A. 

CarvalhoOAB/MT 10.057 OAB/MT 12.842.

DESPACHO: Vistos. A decisão de fls. 479/479-verso visou aferir a 

situação de Andreia Silva Mendes, Eliandra dos Santos Silva, Gilcelei 

Baratelli, Maria do Socorro Conceição, Adriano Rodrigues da Costa, Felix 

de Oliveira de Jesus, Roni Ventura dos Santos, Leandra de tal, conhecida 

por Lele, e Jorge Santos Silva (se não for a mesma pessoa de Jorge 

Simoa da Silva), definindo se se seriam ocupantes da área e, se 

ocupantes, a apresentação do respectivo endereço, inclusive, com o 

concurso de esforços de Janaína Catarina de Almeida Jesus, que preside 

a associação constituída pelos demandados (fl. 435). A DPE, às fls. 

482/482-verso, em contato com Janaína Catarina de Almeida Jesus, não 

esclareceu com minudência a questão sobre serem ou não ocupantes do 

imóvel em litígio, bem como não apresentou o endereço atualizado. Logo, 

pecando pelo excesso no que tange à comunicação dos eventuais 

envolvidos no litígio, PROMOVA-SE a citação por edital de Andreia Silva 

Mendes, Eliandra dos Santos Silva, Gilcelei Baratelli, Maria do Socorro 

Conceição, Adriano Rodrigues da Costa, Felix de Oliveira de Jesus, Roni 

Ventura dos Santos, Leandra de tal, conhecida por Lele, e Jorge Santos 

Silva. Nesse passo, desde já NOMEIO a DPE como curadora especial, 

razão pela qual, oportunamente, deverá ser intimada para apresentar 

defesa. Na mesma oportunidade, a DPE deverá esclarecer a petição de fl. 

462, mormente se a demanda perdeu objeto. Em seguida, INTIME-SE a 

parte autora para apresentar réplica à resposta de fls. 478/478-verso, tal 

qual à apresentada pela citação editalícia ora determinada. Mais um passo 

à frente, CERTIFIQUE se os citados à fl. 428 e à fl. 465, conforme 

determinado à fl. 437, apresentaram defesa no prazo legal. Por fim, AO 

MPE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Eu, Luciana Palácio Pilatti, Técnica Judiciária., 

digitei. Tangará da Serra - MT, 13 de setembro de 2018.

 Élida Juliane Schneider

Gestora Judiciária

Autorizada pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285160 Nr: 13202-66.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2 COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/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 

B2 COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP 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 01 de novembro de 2018, às 

13h30min, 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 por via postal com 

aviso de recebimento AR - MÃOS PRÓPRIAS, observando o endereço 

indicado na exordial, 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.Por oportuno, 
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ante a palpável hipossuficiência técnica da parte demandante, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 1º, do 

CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 109268 Nr: 7905-30.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME, BANCO 

DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO FERNANDO BERTO DE MENDONÇA, 

CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/SP: 211.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 Vistos.

MANTENHO a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

REMETAM-SE as informações em anexo a D. Relatora.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138585 Nr: 9002-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL E CHURRASCARIA GAÚCHA, DELSI 

LUIZ PIZZATTO, FRANCISCA DALENOGARE PIZZATO, REJANE MARIA 

BRAUN PIZZATO, JOAO LUIZ PIZZATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Vistos.

Por foro íntimo, dou-me como suspeito para conduzir o vertente feito, na 

forma do art. 145, § 1º, do CPC.

ENCAMINHEM-SE os autos ao substituto legal.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276881 Nr: 6477-61.2018.811.0055

 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: FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO SUL INVEST - SUL INVEST FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO - MULTISETORIAL, PAULISTA 

BUSINESS COMERCIO, IMPORAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

ELÉTRICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/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 

FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 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 01 de novembro de 2018, às 

13h00min, 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.CITEM-SE as partes demandadas por via postal 

com aviso de recebimento AR - MÃOS PRÓPRIAS, 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.Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da 

parte demandante, DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na 

forma do artigo 373, § 1º, do CPC.Por fim, REMETAM-SE os autos ao 

cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e distribuição, 

para que passe a constar “com custas”.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282340 Nr: 10897-12.2018.811.0055

 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: HIJANARA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO AUGUSTO HAMILKA TONETTA, LEO 

RODRIGUES DA SILVA, PATRICIA CRISTINA DA SILVA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSÉ DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21.159/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 60/89, da parte Patrícia 

Cristina da Silva & Cia. Ltda. ME, 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.: 156961 Nr: 5576-69.2013.811.0055

 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): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

informação de fl. 416 oriunda do Setor de de Cartas Precatórias de São 

Paulo/SP, de que a petição eletrônica foi rejeitada na data de 19.06.2018 

em razão da ausência do recolhimento das taxas para distribuição da 

carta precatória, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264246 Nr: 27860-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SYNGENTA 

PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA, PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, N. B. DIAVAN & CIA LTDA-EPP, AGROCAT DISTRIBUIDORA DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA 

S/A, OXIQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA, FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:MT20495/A, ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:6218-MT, 

AURELIANO MONTEIRO NETO - OAB:OAB/SP 31.142, BRUNA ALVES - 

OAB:OAB/SP 381.481, CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:OAB/SP 183.536, EDUARDO SILVA GATTI - 

OAB:234531, FERNANDO CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/SP 80.833, 
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FERNANDO CORREA DOS SANTOS - OAB:35711/PR, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, JAIRO ENRICO KATSUDA DE 

LUCA - OAB:OAB/SP 380.300, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, LUCIANO 

DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, MATHEUS DANIEL XAVIER - OAB:OAB/SP 

363.013, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061, OLGA GITTI LOUREIRO - 

OAB:OAB/SP 109.539, PABLO DOTTO - OAB:OAB/SP 147.434, RANNIER 

FELIPE CAMILO - OAB:OAB/MT 22.135-B, RENATA FERREIRA DE 

FREITAS ALVARENGA - OAB:OAB/SP 344.585, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087/O, SAMUEL FRANCO DALIA NETO - OAB:6275/MT, SILVIA 

BEATRIZ LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:10.819, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153, TIAGO MACIEL BORGES - 

OAB:20.640/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT, 

VIRGINIA CHINELATO - OAB:OAB/MT Nº24.047, VIVIANE ANNE DIAVAN 

- OAB:6661/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o advogado de ILVO VENDRUSCULO não estava 

cadastrado no Sistema Apolo quando da publicação da decisão de fls. 

1108/1113 no DJE nº 10284. Desta forma, em atendimento ao Provimento 

nº 056/2007, procedo o cadastramento devido e impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado de 

ILVO VENDRUSCULO para, no prazo de 15 dias, apresentar o documento 

comprobatório da cessão de crédito mencionada na petição de fls. 

1069/1070, valendo o silêncio como inexistência e, por consequência, 

automático indeferimento do pleito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283680 Nr: 12033-44.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBA, JBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 37, que intimo a parte 

requerida, na pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 08/10/2018 às 13h30, 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.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273547 Nr: 3894-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAM, SPDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a(s) parte(s) na(s) pessoa(s) de seu(s) 

procurador(es), para que compareça(m) nesta secretaria, a fim de 

retirar(em) o formal de partilha de fls. 41, no prazo legal.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249437 Nr: 16186-57.2017.811.0055

 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: DKM, LAM, FMA, EWM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a(s) parte(s) na(s) pessoa(s) de seu(s) 

procurador(es), para que compareça(m) nesta secretaria, a fim de 

retirar(em) os alvarás de fls. 68/70, no prazo legal.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 105737 Nr: 4465-26.2008.811.0055

 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: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, ANGELA DE JESUS 

CORDEIRO PEGO, ESPOLIO DE ANDRELINA DE FÁTIMA GOMES PEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS RENATA DAMASO DOS 

REIS UMENO - OAB:15560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, ante o teor do postulado de fl. 183 requerendo vistas 

do processo, que em cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC, Item 2.17.4 – 

VI da CNGCJ e Provimento n.º 056/2007-CGJ – item 13.1, impulsiono os 

presentes autos, ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

interessada para comparecer na Secretaria para a retirada do processo 

em carga como solicitado.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263502 Nr: 27362-33.2017.811.0055

 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: RHINA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 Vistos.

Considerando o acordo entabulado entre as partes na presente audiência, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, celebrado 

nestes autos.

Posto isso, 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.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes devidamente 

intimados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

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.: 286644 Nr: 14475-80.2018.811.0055

 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: CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJADS, VJADSM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o valor da 

causa, na forma do artigo 319, inciso V, do CPC, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Com efeito, estabelece o artigo 292, inciso III, do CPC, que o valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, na ação de 

alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais.

Na mesma oportunidade, deverá a parte autora apresentar as três últimas 

declarações de imposto de renda em nome próprio, bem como outros 

documentos que achar conveniente para retratar a hipossuficiência, 

sendo certo que a inércia será interpretada em seu desfavor, consoante o 

disposto no artigo 99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 No mais, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para retificação 

da autuação e distribuição, passando a constar, como demandado, a 

representada e não a representante.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284787 Nr: 12906-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDRDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do CPC, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia, no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais), 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 efetuá-lo, sob pena de protesto de pronunciamento 

judicial e decretação de prisão civil por até 03 (três) meses, conforme 

incrustrado no artigo 528, §§ 1º e 3º, do CPC.

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já DETERMINO o protesto do pronunciamento judicial.

Após, considerando que houve pedido de decretação de prisão civil, AO 

MPE.

PROCESSE-SE em segredo de justiça.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276520 Nr: 6119-96.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERLAN DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu patrono para, no 

prazo legal, manifestar acerca da certidão negativa de fl. 31.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 177294 Nr: 19407-53.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VACB, BFDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16,135, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621

 Certifico e dou fé, ante o teor do postulado de fl. 64 requerendo vistas do 

processo, que em cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC, Item 2.17.4 – VI 

da CNGCJ e Provimento n.º 056/2007-CGJ – item 13.1, impulsiono os 

presentes autos, ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

interessada para comparecer na Secretaria para obter vista do processo 

como solicitado.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272024 Nr: 2710-15.2018.811.0055

 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: WLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo, constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo para a parte autora, manifestar da certidão de fl.32, apesar de estar 

devidamente intimada através de sua advogada, conforme consta à fl.33, 

dos autos. Assim sendo, em cumprimento a Ordem de Serviço nº 

001/2015 e do Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os autos para que 

seja intimado a advogada da parte autora, bem como, seja intimada 

pessoalmente a parte autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 177299 Nr: 19417-97.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VACB, BFDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16,135, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621

 Certifico e dou fé, ante o teor do postulado de fl. 66 requerendo vistas do 

processo, que em cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC, Item 2.17.4 – VI 

da CNGCJ e Provimento n.º 056/2007-CGJ – item 13.1, impulsiono os 

presentes autos, ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

Requerida para comparecer na Secretaria para a retirada do processo em 

carga como solicitado.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 117570 Nr: 7573-29.2009.811.0055

 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: DCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 
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OAB:4470-B, LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD - OAB:OAB-MT 

21581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para efetuar o pagamento de 01 (uma) 

diligência local conforme certidão de fl. 268, verso, no prazo legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 196909 Nr: 12353-02.2015.811.0055

 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: AGENOR HENRIQUE DE VASCONCELOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GENY TEODORA LOPES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o desarquivamento dos autos, INTIMO a parte autora, 

para requerer o que é de direito, no prazo legal.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284790 Nr: 12907-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDRDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente, pelo que se colhe no cálculo de fl. 04-verso, incluiu os 

meses 10/05/2018, 10/06/2018 e 10/07/2018, já executados nos autos sob 

Código Apolo n. 284787.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, adequar o 

cálculo, excluindo os valores já executados, na forma do artigo 528 e 

seguintes do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255579 Nr: 21130-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674, VANESSA ANDRADE DA SILVA - OAB:24784/O

 Certifico que não obstante a manifestação de fl. 221 da parte autora, 

compulsando os autos constata-se a apresentação de contestação pela 

requerida tempestivamente às fls. 198/208, assim nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281769 Nr: 10478-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZRDS

 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: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Certifico que a contestação de fls. 44/46 é tempestiva, assim nos termos 

da legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 215832 Nr: 6611-59.2016.811.0055

 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: ESD, MNBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMNB, RDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, ELOI SADI BULOW - OAB:11708

 Vistos.

Considerando que as testemunhas devidamente arroladas não 

compareceram na presente audiência, dou por encerrada a instrução do 

feito.

Tendo em vista que as partes manifestaram por remissivas pelas provas 

constantes nos autos, abro vista ao Ministério Público para parecer final.

Após, com a juntada, venham-me os autos conclusos para sentença.

Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246595 Nr: 14069-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, Tiago Shioji 

Tiuman - OAB:21461/0, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

Defiro o petitório acima, para tanto, redesigno a presente audiência para o 

dia 20/09/2018 às 15h00min.

Saem as partes devidamente intimadas.

 O advogado da parte requerente sai devidamente ciente de que deve 

comparecer com as irmãs do genitor, ou ao menos com procuração com 

poderes para representá-las.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280976 Nr: 9759-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA SUELEN CARBONERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito de reconsideração de fls. 

66/68.Ademais, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as, 

sob pena de preclusão, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide.INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283681 Nr: 12035-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 189 de 728



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICEIA ANTUNES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GEROVAL SANCHES ROMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 De início, os herdeiros são maiores e capazes, sendo que, salvo melhor 

juízo, não se vê dissenso quanto à partilha de bens. Logo, o procedimento 

é o de arrolamento sumário, na forma do artigo 659 e seguintes do CPC.

 Assim, NOMEIO inventariante LAUDICEIA ANTUNES DE ASSIS, 

independentemente de termo de compromisso.

 Passo seguinte, deve-se aferir a presença dos documentos necessários 

para o bom termo da contenda, que se fará em tópicos, como se segue:

(a) certidão de óbito do autor da herança. (fl. 19)

(b) certidão negativa de débito emitida pelo Município de Tangará da 

Serra/MT e de onde houver imóvel que está incluído no monte-mor. (fl. 39)

(c) certidão negativa de débito emitida pela Sefaz. (fl. 37)

(d) certidão negativa de débito emitida pela Procuradoria Geral do Estado. 

(ainda não juntado aos autos)

(e) certidão negativa emitida pela União. (fl. 38)

(f) procuração “ad judicia” outorgada por cada um dos herdeiros e, se for 

o caso, do cônjuge supérstite ao mesmo advogado ou a advogado 

diverso, desde que não haja dissenso na partilha de bens. (fls. 13 e 15)

(g) documentos pessoais dos que se apresentam como herdeiros ou 

como cônjuge supérstite para que fique provada tal condição. (fls. 18, 

22/24)

(h) documentos que comprovem a posse/propriedade do acervo 

hereditário. (fls. 27/35 e fls. 42/43)

(i) plano de partilha amigável. (fl. 49)

(j) embora não seja condição para a homologação, poderá ser 

apresentado o comprovante de recolhimento ou de isenção do ITCD. 

(ainda não juntado aos autos)

Dessa feita, INTIME-SE a inventariante, pelo digno(a) advogado constituído, 

para, no prazo de 15 dias, apresentar a certidão negativa de débito emitida 

pela Procuradoria Geral do Estado, conforme acima discriminado, sendo 

que, quanto ao ITCD, é opcional a comprovação de recolhimento ou de 

isenção antes da homologação do acordo.

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): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 159559 Nr: 8624-36.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Certifico que, ante o teor da certidão de fl. 133, verso, intimo a parte 

autora na pessoa de seu patrono para, no prazo legal, manifestar o que 

for de direito.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267301 Nr: 30120-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELIAS ABRANTES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANICE BARRETO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.39 a seguir 

transcrita:"CERTIFICO, que em cumprimento ao presente, dirigi-me ao 

endereço constante, e lá estando, não foi possível CITAR e INTIMAR 

Janice Barreto Costa, em razão de sua não localização, estando a 

residência fechada e desabitada. Procurando informações com a vizinha 

de frente, esta afirmou que Janice se mudou para o bairro Buritis, não 

deixando endereço preciso. Sendo assim, devolvo o mandado à central 

para os devidos fins. Dou fé. Tangará da Serra-MT., 05 de setembro de 

2018, que nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007, 

impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284727 Nr: 12873-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSP, SAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual requerido por Fátima 

Santos Pereira e Sidnei Alves Pereira, bem como o acordo entabulado 

entre as partes acerca do pensão alimentícia, guarda compartilhada e 

partilha de bens.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: FÁTIMA 

SANTOS FEITOSA.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do Serviço do Registro Civil 

das Pessoas Naturais e Tabelionato – Distrito de Progresso, Município e 

Comarca de Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente 

averbação.

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

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284728 Nr: 12875-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLV, CMBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON JOAO COLLE - 

OAB:10.190 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual requerido por Clodoaldo 

Lorente Vilhalva e Clemilda Maria Barbosa Vilhalva, bem como o acordo 

entabulado entre as partes acerca da guarda.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: CLEMILDA 

MARIA BARBOSA.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 239686 Nr: 7330-07.2017.811.0055

 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: IVONE MARIA DE JESUS FAVORETO, Ingrid Favoreto, 

Reinaldo Favoretto Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE REINALDO FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, INGRID FAVORETO - OAB:48907/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a herdeira INGRID FAVORETO, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), para querendo manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca das primeiras declarações, bem como quanto ao pedido de 

fls. 78/79.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 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:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 23/24, que designo o dia 

30/11/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270799 Nr: 1828-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SGDSF, RGF, APGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 20 e 34, que designo o dia 

30/11/2018 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246662 Nr: 14126-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALRX, RRX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 36, 47/48 e 64/65, que 

designo o dia 30/11/2018 às 13h00, para audiência de tentativa de 

conciliação que se realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro 

Judiciário de Solução e Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, 

Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273324 Nr: 3689-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA APARECIDA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATANAIR FRANCISCO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que considerando a apresentação da contestação de fls. 19/20, 

em cumprimento a decisão de fl. 15 intimo a parte autora para, querendo 

manifestar-se, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161467 Nr: 12108-59.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK PRIEGNITZ ME, PATRICK PRIEGNITZ, 

MICHELLE VILAS BOAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PATRICK PRIEGNITZ ME, CNPJ: 

04857646000140, atualmente em local incerto e não sabido PATRICK 

PRIEGNITZ, Cpf: 58820213400, brasileiro(a), solteiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido MICHELLE VILAS BOAS DE ANDRADE, Cpf: 

99602474491, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 5.135,15 - Valor Total: R$ 287.567,30 - Valor 

Atualizado: R$ 256.756,51 - Valor Honorários: R$ 25.675,65

Despacho/Decisão: Autos nº: 161467.Vistos,Compulsando os autos, 

verifico que já foram realizadas várias tentativas de citação pessoal da 

parte requerida, todas infrutíferas (fls. 33, fls. 43, fls. 76, fls. 99, fls. 103 e 

fls. 126) mesmo após a busca de seu endereço junto ao sistema 

Bacenjud.Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas 

de citação pessoal da parte requerida, razão pela qual determino sua 

citação por edital, pelo prazo de 30 dias, advertindo-a que caso seja revel, 
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ser-lhe-á nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a 

Defensoria Pública para tanto.Tendo em vista que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do Código de 

Processo Civil, determino a publicação do edital de citação em jornal local 

de ampla circulação, com fundamento no parágrafo único do mesmo 

dispositivo legal.Às providências.Tangará da Serra-MT, 04 de setembro de 

2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Resumo da Inicial: O exequente é credor dos Executados da importância 

de R$ 181.700,24 (cento e oitenta e um mil, setecentos reais e vinte e 

quatro centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário 

-empréstimo capital de giro nº 20.237, ag. 1249, celebrada em data de 

20.08.2009, onde o exequente emprestou à primeira executada a 

importância de R$ 1.000,00 para ser restituída em 48 parcelas no valor de 

R$ 3.787,52 vencendo a primeira em daa de 20.10.2009 e a última em 

20.09.2013, estando o crédito discriminado no demonstrativo de cálculo 

anexo, em obediência ao art. 614, inciso II, do Código de Processo Civil e 

artigo 28 § 2º inciso II da Lei n. 10.931 de 02.08.2004. O pagamento das 

parcelas de acordo com a cláusula 5ª do Contrato é mediante débito na c/c 

nº 20.297 que a primeira executada mantém junto à agência 1249 do 

Banco Exequente. Ocorre, porém, que não foi possível realizar o débito 

das parcelas a partir da vencida em data 20.10.2009 face à inexistência 

de saldo disponível, ocorrendo o vencimento antecipado de todo o débito, 

conforme cláusula 7ª do contrato. O Exequente usou todos os meios 

suasórios ´para o recebimento de seu crédito, porém, tornaram-se 

infrutíferas todas as tentativas, não restando alternativa senão, o 

ajuizamento da presente execução. Requer a Citação dos Executados 

para no prazo de 03 (três) dias (art. 829, caput, do CPC), paguem a 

importância de R$ 256.756,51, valor corrigido pelo INPC, mais juros de 12% 

ao ano e multa de 2% até o dia 27.09.2013 que deverá ser acrescido de 

juros moratórios de 12% ao ano, correção monetária pelo INPC a partir da 

data do cálculo, até a data do efetivo pagamento, custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, sob pena de não o fazendo, 

ser-lhes penhorados e avaliados, tantos de seus bens, o quanto forem 

necessários para satisfazer o crédito do exequente.

Tangará da Serra, 12 de setembro de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174421 Nr: 16298-31.2014.811.0055

 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: EURIPEDES BATISTA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIAN CARLO LEÃO PREZA - 

OAB:8431, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

806,48 (oitocentos e seis reais e quarenta e oito centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 389,44 (trezentos e oitenta e 

nove reais quarenta e quatro centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 417,04 (quatrocentos e dezessete reais e quatro centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 73,45 

(setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248776 Nr: 15591-58.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGILIO LUCIANO RIGUI, IDALINA MARIA TONHON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas ao contador não oficializado no 

valor de R$ 55,10 (cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), 

devendo este valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205651 Nr: 19319-78.2015.811.0055

 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: JEFERSON DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FATIMA LANI - 

OAB:16059-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEANDRO 

FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

247,72 (duzentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos). Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 167,72 (cento e sessenta 

e sete reais e setenta e dois centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 80,00 (oitenta reais), para fins da guia de taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

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

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 50,22 (cinquenta reais e vinte e dois centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 192 de 728



 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251005 Nr: 17541-05.2017.811.0055

 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: JOSE JAIME DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. PEREIRA DA CONCEIÇÃO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 17541-05.2017.811.0055 cód. 251005

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JOSE JAIME DOS SANTOS

PARTE REQUERIDA: J. E. PEREIRA DA CONCEIÇÃO - ME

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): J. E. Pereira da Conceição - Me, CNPJ: 

74015322000140, brasileiro(a), Endereço: Rua Decio Burali, 507 e, Bairro: 

Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$ 504,08 (quinhentos e quatro reais e oito centavos). Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois 

reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (cento e trinta e 

dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Eu, Imerildes Alves de 

Brito Rodrigues, Técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 13 de setembro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288855 Nr: 16136-94.2018.811.0055

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDO PERTILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 288855.

 Vistos,

 Com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, faculto a parte autora 

emendar a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a 

constituição em mora do devedor conforme exigência do art. 3º do Dec. 

Lei 911/69, tendo em vista que a notificação extrajudicial de fls. 19/vº, não 

chegou a ser encaminhada ao endereço do requerido, eis que não 

autorizada pelo remetente, isso sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição.

 Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO 

DO DEVEDOR EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUFICIENTE A ENTREGA NO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO 

STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido 

de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, 

é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não 

pessoalmente. Precedentes. 2. Na presente hipótese, o acórdão recorrido 

informa que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço da 

devedora. Rever esta conclusão importaria no reexame do conteúdo 

fático-provatório dos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 deste 

Superior Tribunal. 3. Não tendo o agravante trazido qualquer razão jurídica 

capaz de alterar o entendimento sobre a causa, mantenho a decisão 

agravada pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não 

provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 419667 MS 2013/0361176-3, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/05/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)(Original sem grifo)

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289036 Nr: 16268-54.2018.811.0055

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FERREIRA ALVES SAUBERLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 289036.

 Vistos,

 Compulsando aos autos verifico que a cópia do ‘AR’ de fls. 22 não 

comprova que o mesmo foi entregue no endereço do requerido, visto que 

mostra somente o local da assinatura do recebedor.

Ademais, observo que o contrato juntado aos autos, fls. 18/vº-20, não se 

encontra assinado pelo ora Requerido.

Assim sendo, com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, faculto a 

parte autora emendar a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a constituição em mora do devedor conforme exigência do art. 

3º do Dec. Lei 911/69, juntando cópia integral do Aviso de Recebimento, 

bem como para comprovar a celebração do negócio jurídico, juntando 

cópia do contrato devidamente assinado pelo Requerido, isso sob pena de 

indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 11 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273923 Nr: 4225-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 193 de 728



 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatória a ser distribuída na Comarca de 

Barra do Bugres-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287247 Nr: 14964-20.2018.811.0055

 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: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GENILDO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 12, o banco 

requerente não comprovou o pagamento das custas processuais no valor 

de R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), da taxa judiciária no valor 

de R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), ambos a 

serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, totalizando o valor de R$ 

508,23(quinhentos e oito reais e vinte e três centavos). Sendo assim, nos 

termos do Provimento n.º 56/07/CGC, antes dos autos serem enviados à 

conclusãoi, intimo o requerente para regularizar referidas pendências, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161467 Nr: 12108-59.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK PRIEGNITZ ME, PATRICK PRIEGNITZ, 

MICHELLE VILAS BOAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 132 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC. Certifico ainda que, em 

cumprimento à determinação de fl. 130, intimo a requerente para, no prazo 

de 5 dias, retirar uma cópia do edital, a fim de ser publicado em jornal local 

de ampla circulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159227 Nr: 8001-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORATH CRISTINA VICENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, GABRIELA BENINE SALICIO - 

OAB:18244, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, Rodolfo Ruiz Peixoto - 

OAB:15869/mt, Tiago Maciel Borges - OAB:12997-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que torno sem efeito a certidão de fl. 208.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105470 Nr: 4246-13.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO ALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

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

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre a proposta de 

honorários apresentada pelo perito, no importe de R$ 2.250,00 (dois mil 

duzentos e cinquenta reais), no prazo de 05 (cinco) dias, frisando que os 

honorários deverão ser rateados entre o exequente e a executada.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151618 Nr: 201-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, ILDO CRESTANI, LEIVA 

TEREZINHA DONIDA CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT, MAURICIO FERREIRA CAMPOS G DE PAULA - 

OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para dar andamento ao feito, 

requerendo 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.: 146622 Nr: 6366-87.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI 

SIMONETI, LUIZ CARLOS KLEIN IBING, LUCY MARA MULLER KLEIN

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Certifico que, intimo ate autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a 

carta precatória expedida nos autos, a ser distribuída na Comarca de 

Curitiba-PR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289463 Nr: 16599-36.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Silva Lima, LUCILEIDE OLIVEIRA 

SANTANA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, 

SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 9, a exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim Acácia, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando os comprovantes nos autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

exequente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202864 Nr: 16985-71.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a 

proposta de acordo apresentada pelo executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185113 Nr: 2742-25.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDEL & ASSOCIADOS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Certifico que, regularizando os pólos ativo e passivo, intimo o executado 

para efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 57.125,40 (cinquenta e 

sete mil, cento e vinte e cinco mil e quarenta centavos), no prazo de 15 

(quinze)dias, conforme a decisão de fl. 155, a seguir parcialmente 

transcrita: "Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às 

fls. 153/154. 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. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281374 Nr: 10121-12.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, DISTRIBUIDORA 

ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. V. LUSTOZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro 

Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210605 Nr: 2575-71.2016.811.0055

 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: DOUGLAS ALBRECHT

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

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 102/107 foi interposto pela 

parte autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo a parte requerida para contrarrazoar referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245165 Nr: 12934-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STURM E CIA LTDA, RUBEM STURM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 Certifico que, haja vista a certidão de fl. 54, intimo a exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 500,00 

(quinhentos reais), referente à complementação de diligência solicitada 

pela oficiala de justiça ALLANA KAREN KAWANO, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

segueadiante:http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoCompl

ementacao, caso queira que a oficiala dê seguimento ao cumprimento da 

segunda via do mandado e realize buscas junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis, ao Departamento Nacional de Trânsito e/ou realize penhora de 

bens móveis ou imóveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277649 Nr: 7136-70.2018.811.0055

 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: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão retro, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 27.1, impulsiono os 

presentes autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de 

documentos, a fim de ser a parte autora intimada, pessoalmente, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270728 Nr: 1763-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. ANTONIO PONCONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 45, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215495 Nr: 6421-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

e documentos de fls. 67/86, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142978 Nr: 2449-60.2012.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON PASQUALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB: MT 9189, 

LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 435/437 apresentados 

pela parte embargada são tempestivos. Sendo assim, em razão de 

possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo 

a parte embargante para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138625 Nr: 9047-64.2011.811.0055

 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: NELSON PASQUALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB: MT 9189, 

LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 412/414 apresentados 

pela parte requerida são tempestivos. Sendo assim, em razão de 

possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo 

a parte autora para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169903 Nr: 10979-82.2014.811.0055

 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: MARCIO SOARES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA HELENA SAENZ 

SURITA - OAB:14658, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, WILSON SAENZ SURITA - OAB:7302-A

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Cuiabá/MT devidamente cumprida, intimo as partes 

para se manifestarem, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218384 Nr: 8648-59.2016.811.0055

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A/MT, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:16.864-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão da certidão retro, intimo a autora para requerer o 

que de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165964 Nr: 5022-03.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSO JOSE SANINI, VANIA LUCIA SANINI, 

CRISTIANO SANINI-ME

 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: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Certifico que, haja vista a certidão retro, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 27.1, impulsiono os 

presentes autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de 

documentos, a fim de ser a parte autora intimada, pessoalmente, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 59373 Nr: 1015-12.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PEREIR DA CRUZ ME, NELSON 

PEREIRA DA CRUZ, ANTONIO PAPADIUK

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

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, a serem realizadas Centro desta 

cidade, devendo depositar 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.: 65444 Nr: 6958-10.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA MESSIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre a nomeação do 
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novo perito, podendo arguirem impedimento ou suspeição, bem como para 

se manifestarem sobre a nova proposta de honorários periciais, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284316 Nr: 12497-68.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR, JOSE 

RICARDO DE SANTIS GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 Certifico que, a contestação de fls. 126/142 é tempestiva. Dessa forma, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, 

querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243144 Nr: 11261-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL CONSTRUTORA LTDA EPP, SERGIO 

HENRIQUE LOURENÇO, LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão retro, encaminho os presentes autos e 

intimo a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de 08 (oito) diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim 

Europa, mediante 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.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265131 Nr: 28558-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL DO FAZENDEIRO LTDA - ME, 

CLAUDIOMIRO CORDEIRO SOBRINHO, QUITERE LOPES CORDEIRO

 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 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 detrês diligências ao oficial de justiça, 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.: 213849 Nr: 5121-02.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Marcelo Ribeiro de Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Garcia Hernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E 

SILVA - OAB:OAB/SP 161.995, SAULO VINICIUS DE ALCÂNTARA - 

OAB:OAB/SP 215.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão retro, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 27.1, impulsiono os 

presentes autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de 

documentos, a fim de ser a parte autora intimada, pessoalmente, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284713 Nr: 12849-26.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, ADÃO ALCIDIO 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 73,48 (setenta e três reais e 

quarenta e oito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287422 Nr: 15147-88.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE 

PORTO ALEGRE, JDC.PORTO ALEGRE-RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE FERRAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ESPÓSITO - 

OAB:OAB/RS 35.075-B, JULIO ALBERTO WITZLER DIAZ - OAB:OSB/RS 

62.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl.13, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133729 Nr: 3713-49.2011.811.0055

 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: RAIJAN CEZAR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio santana nestorio - 

OAB:, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA FÁTIMA 

MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5408/MT, RENATO LUIZ GAVA - 

OAB:MT 13.024

 Ante o exposto, determino o seguinte:

a) acolho o pedido formulado pela parte embargante (item a.1);

b) acolho os pedidos formulados pela parte embargada nos itens b.1 e b.2, 

ficando indeferido o pedido formulado no item b.3. Por conseguinte, 

oficie-se com urgência o juízo deprecado para que seja repetido o ato, 

sendo que as partes saem hoje intimadas deste novo ato que será 

repetido.

 c) reputo inidônea a garantia oferecida a título de caução pela parte 

embargante, ao menos no estado em que se encontra hoje, e, para que 

não se alegue decisão surpresa, concedo prazo suplementar de 15 dias 

para que sejam baixados todos os ônus da matrícula do bem oferecido, 

ficando desde já autorizada a remoção da quantidade de soja penhorada 

em poder do embargante para as mãos dos embargados, também 
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mediante caução idônea nas mesmas condições já fixadas, em caso de 

descumprimento desta decisão.

 Os presentes saem intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287704 Nr: 15368-71.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.VÁRZEA GRANDE-MT, CARLOS PINTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:OAB/MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa da oficiala de justiça de fl.24, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285968 Nr: 13860-90.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.TAPURAH-MT, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSOSO - 

SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE SIQUEIRA, JOSIANE DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl.21, no prazo de 05 

(cinco)dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 

(trinta) dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da 

CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227167 Nr: 16040-50.2016.811.0055

 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: WAGNER CRISTIANO VANDRESEN, GABRIELA GARCIA 

ARRUDA, RICARDO EMILIANO HAOACH VALÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO EMILIANO HAOACH VALÉRIO, 

WAGNER CRISTIANO VANDRESEN, GABRIELA GARCIA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - 

OAB:20.491/MT, JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Sanches 

da Costa - OAB:12.989

 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.: 288938 Nr: 16236-49.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.COTRIGUAÇU-MT, ILDA MARIA TAVARES 

HENRIQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl.18, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 2630 Nr: 302-52.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP

 Certifico que, haja vista a certidão retro, intimo a requerente para se 

manifestar nos autos, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 29743 Nr: 3333-36.2005.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Certifico que, haja vista a certidão retro, intimo o exequente para se 

manifestar nos autos, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163799 Nr: 1176-75.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROTECNICA PRISMA LTDA-ME, LECIO KOIKE, 

MARCOS MORAES, NILTON TOSHIMITSU OKU

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/SP: 

211.648

 Certifico que as contrarrazões de fls. 443/464 e o recurso adesivo de 

apelação de fls. 465/484 foram interpostos no prazo legal. Sendo assim, 

nos termos do artigo 1010, § 1.º, do CPC, intimo a parte requerida para 

contrarrazoar o referido recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135201 Nr: 5351-20.2011.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI DA PENHA RIBEIRO DE SOUZA, MARIA DUARTE 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DUARTE DE SOUZA, SIDINEI DA PENHA 

RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT, EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT, EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo a parte autora para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-o que, 

caso não haja manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, os autos 

retornarão ao arquivo.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário
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4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165555 Nr: 4295-44.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI MENDES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4295-44.2014.811.0055 CÓD. 165555

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: WANDERLEI MENDES VILELA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Wanderlei Mendes Vilela, Cpf: 

36762938949, Rg: 2249732 SSP PR Filiação: Vicente Vilela e Maria 

Mendes Vilela, brasileiro(a), natural de Leopolis-PR, , Endereço: Chacara 

Santo Expedito, Bairro: Zona Rural, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$ 404,64 (quatrocentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e 

setenta e seis reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 128,24 (cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 100,45 

(cem reais e quarenta e cinco centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciário, digitei.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 206748 Nr: 20338-22.2015.811.0055

 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: RENATA DE OLIVEIRA PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes quesitos, que deverão ser respondidos pelo 

perito, nos seguintes termos:

a) O (a) requente é portador (a) de algum tipo de enfermidade ou 

deficiência?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o (a) requerente para o trabalho? Em que 

grau (total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) E possível estabelecer desde quando é portador da 

enfermidade/deficiência apurada?

f) E possível estabelecer desde quando o (a) requerente está 

incapacitado para o trabalho?

g) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Ademais, diante do teor da certidão de fl. 102, NOMEIO, em substituição, o 

Dr. Francisco Canhoto, para a realização de perícia médica.

Após, CUMPRA-SE, integralmente, a decisão de fls. 80/81-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215156 Nr: 6138-73.2016.811.0055

 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: IZOLETE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 Vistos.

Diante do teor da certidão de fl. 100, NOMEIO, em substituição, o Dr. 

Francisco Canhoto, para a realização de perícia médica.

 No mais, CUMPRA-SE de acordo com os termos da decisão de fls. 95/96.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 163564 Nr: 736-79.2014.811.0055

 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: AGRINALDO OVIDIO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, acrescidos do percentual de 25% nos termos do 

artigo 45 da Lei n. 8213/91, devido desde o ajuizamento da presente ação 

13/1/2014, nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, devendo a autarquia 

ré providenciar a implantação/adequação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença, visto que em razão 

dos fundamentos já consignados quanto a demonstração da 

incapacidade, condição de segurado, preenchimento de carência e a 

natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência da parte 

autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Sobre as prestações em 

atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para 
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ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal 

(versão mais atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência socialDETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC. EXPEÇA-SE de 

imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do Provimento nº 

CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da Resolução nº 

CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) a título ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174338 Nr: 16213-45.2014.811.0055

 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: ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (3/12/2013 – fls. 16), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91. Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, 

desde a citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada). Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

socialDETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC. Devendo antes da remessa 

dos autos a Superior Instância, certificar-se quanto a implantação do 

benefício ora concedido em sede de antecipação de tutela. Por oportuno, 

nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, não sendo apresentados 

requerimentos pelas partes, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.Às providências. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.Tangará da Serra/MT, 12 de 

setembro de 2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 165331 Nr: 3925-65.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSEIAS DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (3/12/2013 – fls. 16), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91. Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, 

desde a citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada). Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

socialDETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC. Devendo antes da remessa 

dos autos a Superior Instância, certificar-se quanto a implantação do 

benefício ora concedido em sede de antecipação de tutela. Por oportuno, 

nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, não sendo apresentados 

requerimentos pelas partes, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.Às providências. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.Tangará da Serra/MT, 12 de 

setembro de 2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125411 Nr: 4359-93.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE JOANA SPINDULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 110055 Nr: 359-84.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE FABRIN BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBE VIVIANE MACHRY 

VACARI - OAB:11820

 Execução Fiscal nº. 359-84.2019 CÓD. 110055

VISTOS ETC.

A executada vem aos autos requerendo a liberação dos valores 

bloqueados via BACENJUD às fls. 62, eis que são provenientes de 

depósitos de poupança e inferiores a 40 salários mínimos, sendo 

impenhorável nos termos do art. 649, X, do CPC.

O artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil estabelece que são 

impenhoráveis os valores relativos a caderneta de poupança, até o limite 

de 40 (quarenta) salários-mínimos.

 O extrato bancário acostado aos autos as fls. 102, comprova que os 

valores bloqueados via Bacenjud encontrava-se em caderneta de 

poupança de titularidade da executada, bem como que o valor retido se 

enquadra no limite de impenhorabilidade previsto no inciso X do artigo 833 

do CPC.

Sendo assim, nos termos do art. 833, X do CPC, DETERMINO O IMEDIATO 

DESBLOQUEIO da quantia referida.

Proceda-se com a expedição de alvará para levantamento dos valores 

penhorados nos autos em favor da executada, a serem depositados na 

conta corrente informada indicada às fls. 102.

No mais determino que sejam cumprida as demais determinações de fls. 
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97.

Intime-se. Cumpra-se. Às Providências.

Tangará da Serra, 04 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 140132 Nr: 10688-87.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSE FANTINEL BALDO, MARCOS 

ANTONIO BALDO, DILETA GARDIN COCCO, BONFILHO ANTONIO COCCO, 

VERA CALEGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082

 Processo n.º 10688-87.2011.811.0055 (Cód. 140132)

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 170685 Nr: 12012-10.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO MILENIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Autos do Processo Cível n.º 12012-10.2014.811.0055 – Cód. 170685

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido no petitório de fl. 33, razão pela qual determino que se 

proceda com a expedição de mandado de penhora e avaliação, no 

endereço que consta à fls. 33/35, sobre tantos bens quanto bastarem 

para garantir a execução.

Restando frutífera a diligência supra, deverá ser intimada a parte 

executada (ou o seu representante legal) pelo correio, mediante remessa 

de cópia do termo/auto de penhora (art. 12, §1º da LEF).

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra - MT, 05 de setembro de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 140178 Nr: 10726-02.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FAVORETO, LUIZ DINALE 

FAVORETO, JOÃO FAVORETO, ROSINA PISSINATI FAVORETO, CLELIA 

RUBINO ZUAN ESTEVES FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$4.891,58, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 05 de setembro 

de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 285119 Nr: 13186-15.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA VANNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13186-15.2018 (Cód. 285119)

VISTOS, ETC.

Trata-se de embargos à execução proposto por Ana Paula Vanni em 

desfavor da Fazenda Pública Estadual, ambos qualificados nos autos.

Ademais, em atenção ao artigo 16 da lei 6.830/80, verifico que o presente 

fora oposto tempestivamente, conforme certificado, restando ainda a 

discussão acerca do oferecimento da garantia.

Assim, verifico que na execução em apenso houve a penhora de valores 

na conta bancária da embargante, sendo esta em valor insuficiente para 

garantir integralmente a execução, todavia, como não houve o pedido de 

efeito suspensivo, vislumbro não haver óbice ao recebimento dos 

embargos.

Neste sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA PARCIAL DO JUÍZO. 

ADMISSIBILIDADE. A existência de penhora, ainda que em valor 

insuficiente para a satisfação do crédito, autoriza a oposição dos 

embargos à execução fiscal, exigindo-se garantia integral apenas para 

fins de atribuição de efeito suspensivo à ação incidental. (TRF 04ª R.; AC 

5054563-84.2017.4.04.9999; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Rômulo 

Pizzolatti; Julg. 27/02/2018; DEJF 28/02/2018

Destarte, recebo os embargos à execução, razão pela qual, determino a 

intimação da embargada para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, CPC) ou designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos do art. 920 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra/MT, 06 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 219233 Nr: 9316-30.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA OLIMPIA-MT, MUNICIPIO 

DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Cível nº 9316-30.2016 cód. 219233

Vistos e examinados.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Elson da Silva Ferreira, em face de Município de Nova Olímpia/MT e 

Cuiabá/MT, todos devidamente qualificados nos autos.

 Da análise da Inicial, constatou-se que nenhuma das partes possui 

endereço nesta Comarca, nem mesmo os fatos narrados ocorreram nesta 

Comarca.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 201 de 728



 Em que pese o autor juntar comprovante de endereço às fls. 23, o mesmo 

sequer encontra em seu nome. Em consulta realizada por este Juízo, 

denota-se que o requerente possui endereço diverso do apresentado às 

fls. 23; inclusive em sua declaração de hipossuficiência de fls. 22 o 

próprio afirma não residir nesta Comarca.

Nos termos do art. 53, IV “a” do CPC, é competente o do local do ato ou 

fato, para a ação de reparação de dano. O ajuizamento da ação perante 

foro diverso do domicílio do autor, das rés, e do lugar do ato ou fato, viola 

os critérios taxativos de competência estabelecidos na legislação aplicável 

à espécie e o princípio do Juiz Natural, podendo a competência ser 

declinada de ofício.

 Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

APLICABILIDADE. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REGRA 

DEFINIDORA DE COMPETÊNCIA DO ART. 100, V, A, DO CPC. FORO DO 

LOCAL DO ATO OU FATO QUE ORIGINOU O DANO. OMISSÃO E 

CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. I. Consoante o decidido pelo 

Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime 

recursal será determinado pela data da publicação do provimento 

jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 

2015. II. A regra contida no artigo 100, V, a, do Código de Processo Civil, é 

norma específica em relação às do artigo 94 e 100, IV, do mesmo diploma, 

concluindo-se, por conseguinte, que para as ações de reparação de 

danos, tem-se por foro o lugar onde ocorreu o fato. III. Constatada apenas 

a discordância dos Embargantes com o deslinde da controvérsia, não 

restou demonstrada efetiva contradição a ensejar a integração do julgado, 

porquanto a fundamentação adotada no venerando acórdão é clara e 

suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente 

pressuposto a ensejar a oposição dos presentes embargos. lV. A 

fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a 

conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição 

de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. V. 

Embargos de declaração rejeitados. (Superior Tribunal de Justiça STJ; 

EDcl-AgRg-REsp 1.501.577; Proc. 2014/0296549-2; PR; Primeira Turma; 

Relª Minª Regina Helena Costa; DJE 02/08/2017) NCPC, art. 100

Feitas tais observações, tendo em vista que os fatos se deram na cidade 

de Nova Olímpia/MT, nos termos do art. 53, IV “a” do CPC, declino da 

competência. Em conseqüência remeta-se o presente processo para a 

Vara Cível da Comarca de Nova Olímpia/MT, com as nossas sinceras 

homenagens.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra, 06 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 288604 Nr: 15993-08.2018.811.0055

 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: JANETE MARIA SCHNEIDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15993-08.2018 (Cód. 288604)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Repetição de Indébito com Reparação por Danos 

Morais ajuizada por Janete Maria Schneider, em face do Município de 

Tangará da Serra-MT.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo a dar concretude 

ao artigo 2.º, § 4.º da Lei n.º 12.153/2009 que determina a competência 

absoluta nesses casos.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 289056 Nr: 16278-98.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. DALEFFE E CIA LTDA-ME, ELCIO DALEFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:15322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16278-98.2018 (Cód. 289056)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a determinação exarada nos autos da execução em 

apenso, aguarde-se o seu deslinde, após conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 56169 Nr: 5713-95.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR AMBROSI, ELOIDE DE QUADROS 

ZUCONELLI, IZABEL TOAZZA ZUCONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$35.637,43, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 10 de setembro 

de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 289415 Nr: 16561-24.2018.811.0055

 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: EDMAR FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 16561-24.2018 - cód. 289415

Vistos.

1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 2. Defiro a Gratuidade da Justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50.

3. Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

4. CITEM-SE os Requeridos para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.
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Tangará da Serra, 11 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 287482 Nr: 15183-33.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH FABRIS PAGNONCELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO NOTARAGENLI 

CORREA - OAB:21839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15183-33.2018 (Cód. 287482)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a determinação exarada nos autos da execução em 

apenso, aguarde-se o seu deslinde, após conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 287792 Nr: 15428-44.2018.811.0055

 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: PRISCILA BASTOS MATTOS BIASUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15428-44.2018 (Cód. 287792)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Tutela 

Provisória de Urgência ajuizada por Priscilla Bastos Mattos Biasuz, em 

face da Unemat – Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo a dar concretude 

ao artigo 2.º, § 4.º da Lei n.º 12.153/2009 que determina a competência 

absoluta nesses casos.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 289429 Nr: 16589-89.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DONATO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 P r o c e s s o  n . º  1 6 5 8 9 - 8 9 . 2 0 1 8  ( C ó d .  2 8 9 4 2 9 ) V I S T O S , 

ETC.Decido.Prosseguindo, passo à análise do pedido de antecipação de 

tutela.De acordo com a exegese legal, para o seu deferimento mister a 

demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.Analisando a questão à luz das exigências 

acima mencionadas, tenho que assiste razão a parte requerente.Isto 

posto, nos moldes e razões acima elencados, com base no artigo 300 do 

NCPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da parte autora e, por 

conseguinte, determino a implantação imediata do benefício auxílio-doença, 

devendo a medida ser implantada no máximo em 30 dias pelo requerido, 

sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), à 

título de astreintes.Assim, determino que se proceda com a citação do 

requerido, perante o órgão de Advocacia Pública responsável ou na 

pessoa de seu representante judicial para, querendo, apresente reposta 

no prazo e forma da lei.Outrossim, ante a necessidade de realização de 

perícia médica na parte autora, entendo por bem, desde já, determinar a 

realização de prova pericial e, para tanto, nomeio o Dr. Nelson Luiz da 

Cruz Júnior, clínico geral, para realização do ato, independentemente de 

termo de compromisso, que deverá responder os quesitos formulados 

pelas partes, em 20 dias, devendo o Sr. Gestor providenciar o necessário 

para designação de data para tanto, com antecedência mínima de 30 dias, 

certificando-se.Após, intimem-se da data designada, devendo a parte 

autora comparecer no local indicado, a fim de ser submetido(a) à perícia. 

Fixo o prazo de 30 dias para a apresentação do laudo respectivo, a contar 

da intimação.Finalmente, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, 

com fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, 

ressaltando que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, 

selos e despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

a t e n d e r e m  o  b e n e f i c i á r i o . E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Tangará da Serra/MT, 12 de setembro de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 289050 Nr: 16273-76.2018.811.0055

 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: FABIO BARISON ORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16273-76.2018.811.0055 (Cód. 289050)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão do Juizado Especial – 9ª Vara de Cuiabá - MT, recebo o 

presente feito e, na sequência, determino a intimação das partes para, 

querendo, convalidar os atos, bem assim, as provas até o momento 

produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 280564 Nr: 9445-64.2018.811.0055

 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: SEARA ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

CAMINHONEIROS - ABCAM, ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

DE ESTADO DE INFRAESTRURA E LOGISTICA - SINFRA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que recolha as custas referentes 

a(s) complementação de diligência(s) do Sr. Oficial de Justiça certificada 

em fls. 86, nos seguintes termos:

01 - Informo que a guia de recolhimento deverá ser gerada no endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home - complementação de diligência - Guia 

de Complementação de Diligências;

02 - Valor total a ser depositado: R$ 367,40 (trezentos e sessenta e sete 

reais e quarenta centavos), acrescido das devidas tarifas bancárias;

03 - Número do provimento que autoriza a cobrança: 07/2017-CGJ.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 161031 Nr: 11365-49.2013.811.0055

 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: ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA HAMAGUCHI - 

OAB:195.705, FABIO AUGUSTO CHILO - OAB:221.616, MARCELA DE 

MELO AMORIM - OAB:331884, MARINA VIEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:257056, MAURICIO YJICHI HAGA - OAB:228.398, RAFAEL 

ANTONIO GRANDE RIBEIRO - OAB:262150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, revogo a decisão que antecipou os efeitos da tutela 

e por consequência JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO 

ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO COM PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE 

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO que ANHAMBI ALIMENTOS NORETE LTDA 

ingressou com em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL.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, 

13 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 287796 Nr: 15435-36.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DE OLIVEIRA GIANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DE FARIA GIANELLI - 

OAB:15820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15435-36.2018 (Cód. 287796)

VISTOS, ETC.

Recebo os embargos aviados, na medida em que apresentados no prazo 

legal.

No tocante ao efeito suspensivo pleiteado, aplicam-se a sua concessão 

os requisitos previstos no artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, 

ainda que se trate de embargos opostos em execução fiscal, conforme 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EFEITO SUSPENSIVO. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1.272.827, PE (relator o Ministro Mauro Campbell 

Marques), processado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo 

Civil, consolidou o entendimento de que as disposições do art. 739-A do 

CPC aplicam-se aos embargos à execução fiscal, condicionando-se a 

concessão do efeito suspensivo à verificação dos requisitos previstos no 

parágrafo primeiro. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 

25144 PR 2011/0088047-4, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

15/08/2013).

À luz do exposto, a concessão de efeito suspensivo em embargos à 

execução fiscal depende do preenchimento de quatro requisitos 

cumulativos, quais sejam: do preenchimento dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória; do requerimento específico do 

embargante; e que a execução já esteja garantida por penhora, depósito 

ou caução suficientes.

No presente caso restou demonstrado de forma satisfatória o 

preenchimento de todos os requisitos elencados, tendo em vista a 

existência da garantia por penhora realizada no valor integral da execução 

fiscal, assim também, caso não seja concedida a suspensão, pelos 

prejuízos de ordem financeira que podem ser acarretados ao embargante.

Diante do exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo 

aos embargos, nos termos do artigo 919, §1º do Código de Processo Civil.

Todavia, no que atine ao pedido de suspensão do bloqueio efetuado na 

execução em apenso, entendo por hora, ser inviável, tendo em vista que 

este foi tido como a garantia autorizadora da presente medida, sendo esta 

requisito de admissibilidade da oposição dos embargos, bem como da 

concessão do efeito suspensivo pleiteado, de forma que terá que 

aguardar o deslinde do processo.

Intime-se o embargado para, no prazo de 30 dias, querendo, apresentar 

impugnação, nos termos do artigo 17, caput, da LEF.

Após, volvam-me conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 177898 Nr: 20028-50.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBSON TEIXEIRA 

RAIMUNDO - OAB:20192/O, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665

 Certifico que, compulsando detidamente os autos verifica-se ausente o 

instrumento de mandato conferido pelo executado ao advogado Dr. 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB/MT 5.665, sendo assim, nos 

termos da legislação vigente e Provimento n. 041/2016-CGJ/MT, intimo o 

aludido patrono para que regularize a representação judicial de seu 

cliente, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 256038 Nr: 21442-78.2017.811.0055

 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: ÁUREA TEREZINHA MURARO ROSOLEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

SERRAPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão da apresentação da contestação de fls. 120/134, 

pelo requerido Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de 

Tangará da Serra/MT - SERRAPREV, posterior ao despacho de fl. 116, 

procedi à análise minuciosa do presente feito, bem como dei buscas pelo 

PROJUDI, na Secretaria do Juizado da Fazenda Pública desta Comarca, na 

qual tramitava a presente ação, e constatei pelas certidões de fls. 72 e 80 

que, apenas o requerido Município de Tangará da Serra fora citado. 

Assim, a contestação de fls. 120/134 é tempestiva e, 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 para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 287620 Nr: 15281-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA RUBIA DINIZ PENA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15281-18.2018 Cód. 287620

VISTOS, ETC.

Trata-se de pedido Liquidação de Sentença ajuizada por Nara Rubia Diniz 
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Pena Pinheiro, em face do Estado de Mato Grosso.

 Nos termos do art. 509, §1º do CPC, a liquidação da sentença somente se 

processará em apartado, quando houver uma parte líquida e outra ilíquida.

 Não sendo o caso dos autos, determino que seja a presente petição 

juntada ao feito em apenso (cód. 178613), com o posterior cancelamento 

da presente.

Após, recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 

510 do Código de Processo Civil, determino que se intimem as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 06 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178671 Nr: 20822-71.2014.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DILCEU GUZATTI, EDEVALDO LODI, LEOFLAN 

LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20822-71.2014 (Cód. 178671)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Ante o teor do pleito de fl. 107, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação formulado, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma legal.

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

legais, ficando autorizado o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial e sua entrega ao autor mediante cópia nos autos às 

suas expensas, devendo o mesmo retirá-los no prazo de 05 (cinco) dias.

Isento de custas e despesas processuais, além da isenção no tocante 

aos honorários advocatícios, diante da inexistência de litigiosidade.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231288 Nr: 19950-85.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 19950-85.2016.811.0055 cód. 231288

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Marcos Antonio Alves de Oliveira, Cpf: 

87121646153, Rg: 10549242 SJ MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua 22-A, Bairro: Jardim Tagara ii, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 312,95 (trezentos e 

doze reais e noventa e cinco centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Eu, Imerildes Alves de 

Brito Rodrigues, Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247933 Nr: 15077-08.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVAINE RODRIGUES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes quesitos, que deverão ser respondidos pelo 

perito, nos seguintes termos:

a) O (a) requente é portador (a) de algum tipo de enfermidade ou 

deficiência?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o (a) requerente para o trabalho? Em que 

grau (total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) E possível estabelecer desde quando é portador da 

enfermidade/deficiência apurada?

f) E possível estabelecer desde quando o (a) requerente está 

incapacitado para o trabalho?

g) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Ademais, diante do teor da certidão de fl. 52, NOMEIO, em substituição, o 

Dr. Francisco Canhoto, para a realização de perícia médica.

Após, CUMPRA-SE, integralmente, a decisão de fls. 32/33.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153154 Nr: 1824-89.2013.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CESAR DOURADO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que (...) determino o seguinte:a) em caso de 

IMPROCEDÊNCIA do pedido, oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo 

requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária da justiça 

gratuita, AO ARQUIVO com as baixas necessárias;b) em caso de 

PROCEDÊNCIA:(...)Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de 

destaque dos honorários contratuais mediante a exibição do instrumento 

celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já DEFIRO 

tal pedido, devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte 

exequente. Expedida a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as partes para 

que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução 

nº CJF-RES-2016/00405. Outrossim, não havendo nenhuma insurgência 

após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da 

Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará de 

levantamento.(...)Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:a) 

inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;b) caso não seja a parte 

localizada pelo correio, INTIME-SE seu advogado para informar o endereço 

atual;c) caso esta providência não seja cumprida, INTIME-SE a parte via 

edital.Registro que estas providências não impedem a expedição imediata 

do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já 

também deliberado o seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual:

(...)2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:(...)3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:(...)Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132679 Nr: 2557-26.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que (...) determino o seguinte:a) em caso de 

IMPROCEDÊNCIA do pedido, oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo 

requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária da justiça 

gratuita, AO ARQUIVO com as baixas necessárias;b) em caso de 

PROCEDÊNCIA:(...)Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de 

destaque dos honorários contratuais mediante a exibição do instrumento 

celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já DEFIRO 

tal pedido, devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte 

exequente. Expedida a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as partes para 

que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução 

nº CJF-RES-2016/00405. Outrossim, não havendo nenhuma insurgência 

após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da 

Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará de 

levantamento.(...)Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:a) 

inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;b) caso não seja a parte 

localizada pelo correio, INTIME-SE seu advogado para informar o endereço 

atual;c) caso esta providência não seja cumprida, INTIME-SE a parte via 

edital.Registro que estas providências não impedem a expedição imediata 

do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já 

também deliberado o seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual:

(...)2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:(...)3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:(...)Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 168395 Nr: 8929-83.2014.811.0055

 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): MARIA DAS DORES DE SOUZA

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

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, entendo inviável a condenação do executado não 

citado, que quitou extrajudicialmente o débito exequendo, ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, de custas e demais despesas 

processuais, sob pena de cerceamento de direito de defesa e de ofensa 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, haja 

vista que a parte não citada não integrou efetivamente a relação 

processual.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO 

EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS 

PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários 

advocatícios e a custas processuais, sem ter ocorrido a triangularização 

processual, mesmo se o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento 

da ação, sob pena de ofensa ao direito de defesa e ao princípio do 

c o n t r a d i t ó r i o .  2 .  S e n t e n ç a  m a n t i d a .  ( T J - E S ;  A p l 

0000182-16.2017.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco 

Antunes de Abreu Filho; Julg. 27/02/2018; DJES 09/03/2018)Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 10 de setembro 

de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 287793 Nr: 15430-14.2018.811.0055

 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: NATHALIA EUSTAQUIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 15430-14.2018 - cód. 287793

Vistos.

1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 2. Defiro a Gratuidade da Justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50.

3. Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

4. CITEM-SE os Requeridos para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, 10 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205618 Nr: 19253-98.2015.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA MARTINS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19253-98.2015 (Cód. 205618)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de setembro de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135436 Nr: 5640-50.2011.811.0055

 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): NELMA DE FATIMA LEITE ANTONIETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5640-50.2011 – Cód.135436

SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de Execução Fiscal em que as partes realizaram acordo visando 

pôr fim à demanda, requerendo a homologação do mesmo.

Acordo juntado na fl. retro.

É o Relatório

 Fundamento e Decido.

 Considerando que as partes pretendem a homologação do acordo e que o 

feito está devidamente instruído para uma eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o 

direito apresentado e o acordo entabulado pelas partes.

Por outro lado, não vislumbro interesse processual para que o feito 

permaneça suspenso até a efetivação do acordo, pois o descumprimento 

implicará em nova execução.

Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO realizado entre as partes, 

para que opere seus legais efeitos, na forma posta em juízo.

 Em consequência, julgo extinto o presente feito, com fundamento no art. 

487, III, b do Código de Processo Civil.

Certifique-se o pagamento das custas.

Após, certificado o trânsito em julgado, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 06 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 10530 Nr: 913-34.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SOUTO - 

OAB:4231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA 

- OAB:MT 11.987, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7993/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. retro, interpostos pela 

parte exequente 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 executada/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 Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 114972 Nr: 5105-92.2009.811.0055

 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): EDUARDO UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Execução Fiscal - Processo n° 5105-92.2009.811.0055 Cód. 114972

VISTOS,

Compulsando os autos, vislumbro que a presente execução se arrasta há 

anos, sem que o exequente consiga receber o crédito que lhe é devido, 

sendo que foi procedido diversas tentativas neste sentido, sem êxito.

DEFIRO o pedido de fls. 139/140 e na forma estabelecida pelo art. 854 do 

CPC e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line via 

BACENJUD tomando por base o CPF/CNPJ da parte executada.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, promova-se a liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes, também a transferência para a conta única judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.

Caso infrutífera, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, 

no prazo de 30 dias.

Intime-se.

 Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra,23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 26827 Nr: 3623-85.2004.811.0055

 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): FORTALEZA COM. CEREAIS E DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Execução Fiscal nº 3623-85.2004.811.0055 - Cód. 26827

VISTOS ETC.

Trata-se de execução de sentença movida pelo ESTADO DO MATO 

GROSSO em desfavor de FORTALEZA COM. CEREAIS e DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS Ltda, ambos qualificados nos autos.

A parte exequente comparece aos autos pugnando pela penhora on line 

dos créditos bancários pertencentes ao executado, nos termos do art. 

835, I, do CPC, haja vista que o executado deixou transcorrer o prazo do 

art. 523 do Código de Processo Civil.

Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

 O pleito merece acolhimento. A parte executada não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento e, por isso, não existe outra saída ao Juízo, 

senão acolher a pretensão.

Viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias da parte devedora, mormente em face da ausência 

de qualquer manifestação direcionada à composição da dívida.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, depositada em contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras em nome do executado por meio do 

sistema BACEN/JUD.

Cumpra-se. Ás providências.
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Tangará da Serra, 23 de julho de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105550 Nr: 4311-08.2008.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDECIR PIEROZAN MAGALHAES, ALTAIR 

PIEROZAN MAGALHAES, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES, ETELVINA 

REGINA MAGALHAES, ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES, ELAZETE 

PIEROZAN MAGALHÃES, MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUSA - 

OAB:6565/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635

 Execução FiscalProcesso n.º 192/2008 (Cód. 105550)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Considerando que há muito ocorreu a citação da empresa 

executada nos autos, defiro o pedido de penhora, a qual deverá ser 

realizada no rosto dos autos do processo de falência, em razão da 

universalidade da massa falida, abrindo-se apenas preferência para 

eventuais créditos trabalhistas, eis que a presente execução fiscal foi 

ajuizada anteriormente ao decreto da quebra.A respeito, lembremos o teor 

do artigo 29 da LEF e artigo 187 do CTN, o qual verbera que: A cobrança 

judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou 

habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou 

arrolamento.Corroborando, cito precedente:[...])Todavia, o síndico deverá 

ser intimado de todas as medidas engendradas contra a massa falida, 

lembrando que a execução também é movida contra os sócios, que 

responderão pessoalmente com seus patrimônios pelos créditos 

tributários exequendos.Sem prejuízo, proceda-se com a retificação da 

capa dos autos para constar “Massa Falida do Supermercado Modelo 

Ltda”, em decorrência da manifestação constante nos autos informando 

que houve o decreto de falência da empresa, a qual será representada 

pelo seu síndico.Às providências.Tangará da Serra/MT, 17 de novembro 

de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174456 Nr: 16335-58.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE MACHADO DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119770 Nr: 9649-26.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: OTACIANO MARIANO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO APARECIDO LEMES, IRINEU ANTÔNIO 

VAZ, LOIR VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça: Autos: 119770 5ª Vara cível Excelentíssimo Sr. Juiz de 

Direito da 5ª vara cível desta Comarca Manoel Reis Cangussu Ribeiro, 

Oficial de Justiça, lotado nesta Comarca vem respeitosamente a presença 

de vossa Excelência em resposta ao despacho das informar o que segue 

A área avaliada conforme auto de avaliação fora de 54,hectares e 45 

ares, conforme informada no r. mandado. E a informação tangará da 

Serra, 31/08/ 2018 Manoel Reis Cangussu Ribeiro Oficial de Justiça- 

Avaliador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174985 Nr: 16930-57.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE AMORIM OLIVEIRA, ANDREA 

FERMINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO ALVES DE BARROS, MARIA CLARI 

LORENZETTI DE BARROS, ABSAIR VIEIRA DE SOUSA, POMPEU 

IMOBILIARIA LTDA, LEHANDER CARVALHO DIAS, VALERIA CRISTINA DE 

SOUZA E SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509, TATIANE PEREIRA FRANCO 

WEISMANN - OAB:19039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.353, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 [...]Por fim, as partes acordaram na apresentação de memoriais no prazo 

sucessivo de 15 dias, fixando a presente ordem de apresentação de 

memoriais, sendo que após o patrono do autor, apresentaram seus 

memoriais o patrono de Ivaldo Alves e Maria Clari, o patrono de Lohander 

Carvalho Dias e por fim o patrono de Absair Vieira de Souza e Vanderia 

Cristina de Souza e Souza, o que foi homologado pelo juízo. Após foi 

prolatada a seguinte decisão:Aguarde-se a apresentação de memoriais e 

então conclusos para prolação de sentença.”. NADA MAIS, encerrou-se 

esta audiência, sendo que os presentes assinam, sob o ditado do MM. 

Juiz.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de DireitoAutores Advogado 

dos autores:Primeiro e Segundos requeridos:Advogado dos 

requeridos:Terceiro requeridoAdvogado:Litesdenunciados:Advogado:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279056 Nr: 8276-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANCARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE OLIVEIRA MOTTA, CLOVIS ANTONIO 

GARCIA BORGES, CLECIVALDO DE SOUSA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIUS FERREIRA MORAES - 

OAB:OAB/DF34276

 Intimação da parte requerida Elias de Oliveira Motta, para apresentar nos 

autos instrumento de procuração, tendo em vista não acompanhou a 

petição de protocolo n. A239541, no dia 09/09/2018, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273979 Nr: 4273-44.2018.811.0055

 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: CFDO, CINTIA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA

 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: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 
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8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 28772 Nr: 2677-79.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTERMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, BRUNA 

AGUIAR GOMES DE LIMA, ANGELO CASSIO AGUIAR GOMES DE LIMA, 

CAROLINE AGUIAR GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, 

JOÃO BATISTA SULZBACHER - OAB:6889/MT, LUIZ GONZAGA 

WARMLING - OAB:8560

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272076 Nr: 2767-33.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LANZ - OAB:16425/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL, 

PARA QUE INFORME NOS AUTOS SE PROMOVEU A DISTRIBUIÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA DE FLS. 123, VIA PJE, PARA A COMARCA DE 

CUIABÁ - MT, TENDO EM VISTA QUE, ATUALMENTE, A DISTRIBUIÇÃO DE 

CP CÍVEL PARA A COMARCA DE CUIABÁ, SOMENTE PODE SER FEITA VIA 

PJE. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285741 Nr: 13636-55.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON DE AQUINO ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13322 Nr: 2317-23.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E TORNEARIA CONTI LTDA, 

ESPOLIO DE NELSON CONTI, SIDONIA CONTI, SHEILA DAIANE CONTI 

CUNHA, MICHELLI CONTI MASSON, ANA BEATRIZ CONTI

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS NA PESSOA DOS SEUS ADVOGADOS 

PARA MANIFESTAREM ACERCA DO CALCULO DE DEBITO ATUALIZADO 

APRESENTADO PELA PARTE AUTORA AS FLS. 445/450, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1679 Nr: 584-95.1995.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS AUGUSTO MIRANDA 

NICHOLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian laure - 

OAB:155277/OABSP, JULIO CÉZAR MASSAM NICHOLS - OAB:OAB/MT 

11.270, JULIO CRISTIAN LAURE - OAB:OAB/SP-155.277, ROBERTO 

JIMENEZ TANESE DE SOUZA - OAB:272195/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR MASSAN 

NICHOLS - OAB:OAB/MT 11.270, Maria Lucia Vicenty Lozovey 

Buzato - OAB:PR 6997

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Miras-sol do 

Oeste-MT, tendo em vista que a finalidade foi negativa fls. 1123/1128, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124012 Nr: 3019-17.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI NICODEMUS RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTOES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - OAB:14869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte requerida para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 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: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - 

OAB:15686-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO DE 

FLS. 651, para apresentar 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. 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, 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 64701 Nr: 6211-60.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES E 

ASSESSORIA LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA, CARLOS 

DIOGO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680/MT, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2484-RO, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CERTIDÃO EXPEDIDA 

PARA FINS DE AVERBAÇÃO DE PENHORA, A QUAL JÁ FORA 

CONFECCIONADA E DEVIDAMENTE PAGA. DENTRO DO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290233 Nr: 17238-54.2018.811.0055

 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: FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO, MARIA 

ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Com tais ponderações, atendo ao preenchimento dos requisitos 

legais, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida 

Unimed Vale do Sepotuba forneça ao requerente Francisco Bernardo do 

Nascimento o serviço de Home-Care.Preliminarmente, oficie-se ao Dr. Eli 

Ambrósio do Nascimento para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

esclareça a periodicidade e os cuidados a serem ministrados pelos 

profissionais de enfermagem, fonoaudiologia, nutrição e terapia 

ocupacional ou se os próprios profissionais irão definir tais critérios de 

acordo com as necessidades do paciente, bem como os materiais e 

equipamentos necessários.Com as informações, intime-se a requerida 

Unimed Vale do Sepotuba para que forneça o serviço de Home-Care, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na forma indicada pelo médico, sob 

pena de, no caso de descumprimento, responder pelo crime de 

desobediência à ordem judicial, além de multa diária de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), limitando-se o preceito cominatório em R$ 100.000,00 (cem mil 

reais).Ressalta-se que não cabe, num primeiro momento, à autora a 

indicação de empresas e/ou profissionais não credenciados a requerida, 

sendo de rigor oportunizar a requerida à indicação dos profissionais e/ou 

empresas credenciadas, notadamente quanto a eventualidade de existir 

mais de uma empresa e/ou profissionais credenciado para o atendimento 

domiciliar ora definido, para a escolha do autor, para futuro cumprimento 

da liminar.Assim, tendo em vista a verossimilhança acima apontada e a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como pela 

facilidade da demandada comprovar a justeza do débito impugnado, defiro 

a inversão do ônus da prova, forte no artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor.Nos termos do artigo 334, do Código de Processo 

Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 26 de 

outubro de 2018, às 14h00min (MT), a ser realizada perante este Juízo, 

ante a peculiaridade e a urgência que o caso requer.Não obtida à 

composição, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, 

iniciar-se-á [...]

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 237993 Nr: 5211-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, 

MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 Intimação do patrono do reu para ciencia acerca da expedição de carta 

precatória para a comarca de Rio Branco-AC a fim de proceder com 

inquirição da Testemunha: Gilberto Alves Oliveira Junior.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 237993 Nr: 5211-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, 

MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 Vistos,

Designo audiência de continuação para o dia 29/10/2018, às 13h 30min.

Considerando o endereço acostado às fls. 134/135 pelo MPE, determino a 

expedição de carta precatória para a comarca de Rio Branco/AC, para a 

oitiva da testemunha Gilberto Alves Oliveira Junior, com prazo de 90 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 256286 Nr: 21674-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlan Paulo Casa Nova, ELAINE RAMOS CASA 

NOVA, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Vistos,

 Nos termos do artigo 55, § 1º da Lei 11.343/2006, notifiquem-se os 

denunciados para oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 

10(dez) dias, podendo arguir preliminares, invocar todas as razões de 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretendem produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas.

O oficial de justiça deverá indagar aos processados se os mesmos 

possuem advogado (indicando os dados do profissional) ou condições 

para constituir, certificando a resposta.

 Caso os processados não tenham como contratar advogado, desde já, 

nomeio a defensoria pública para sua defesa, a quem os autos deverão 

ser encaminhados.

 Defiro os pedidos constantes na cota ministerial.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 282455 Nr: 11006-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 
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OAB:17378/O

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 229712 Nr: 18241-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LEMES, ANTONIO EVANDRO LIMA 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Intimação do patrono do reu Antonio Evandro Lima Vieira para ciencia 

acerca da expedição de carta precatória expedida para a comarca de 

Barra do Bugres-MT a fim de proceder com seu interrogatório, bem como 

intimação da audiência designada nesse juízo.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 170851 Nr: 12247-74.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DE VIANA-ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENEVAL HENRIQUE MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 27/02/2018

Dados Gerais

Execução Número: 12247-74.2014.811.0055

Nome Reeducando: Jeneval Henrique Mota

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 8a 5m 0d 07/04/2006 07/04/2006 1/1 - Hediondo Reincidente 1/6 - Comum

 4a 0m 0d 03/09/2004 03/09/2004 1/1 - Hediondo Reincidente 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 100

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

01/02/2014 30/11/2014 299 dias Não comparecimento em Juizo

01/02/2015 31/03/2015 60 dias Não comparecimento em Juizo

Total de dias interrompidos: 359

Dias Remidos

Remições

Observações

7 Fls. 322

11 Fls. 336/338

15 Fls. 387/387

7 Fls. 426/427

Data de Prisão Definitiva: 03/09/2004

Total da Pena: 12a 5m 0d

Regime Atual: Aberto

Data base para Livramento Condicional 07/04/2006

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 26/07/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

07/04/2006 + 12a 5m 0d + 0a 11m 29d - 0a 0m 0d - 40- 1

Pena Restante a partir da data Atual 0a 0m 0d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

03/09/2004 + 12a 5m 0d + 0a 11m 29d - 0a 0m 0d - 40- 1

Pena Cumprida até data Atual 12a 5m 0d

Data do Término da Pena: 22/12/2017

Demais Observações

____________________________________________

 LUZILENE ARAÚJO PIMENTEL LUZ - Matrícula: 4319

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 229712 Nr: 18241-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LEMES, ANTONIO EVANDRO LIMA 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 31/10/2018 às 

13h 30min.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 284694 Nr: 12813-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.VÁRZEA GRANDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGUIOMAR FIGUEIREDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, Marcelo Felicio Garcia - OAB:7297

 Autos nº: 12813-81.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 284694.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 22 de novembro de 2018, às 13h40min, para oitiva das 

vítimas Emerson Antonio Bataglia Herrero e Ozia Leite da Silva, que 

deverão ser INTIMADAS a comparecerem, para o fim de serem ouvidas, 

sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 28 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281929 Nr: 1283-91.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.MIRASSOL DO OESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO XAVIER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE 

SCHMOLLER DE SOUZA - OAB:OAB/RO 7887

 Autos nº: 1283-91.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 281929.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 22 de novembro de 2018, às 14h30min, para oitiva da 

testemunha Valmir Vieira Castrilon, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 1.1) Tratando-se a testemunha de servidor público, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 
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solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 28 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 286714 Nr: 14550-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS POIQUI CHARUPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODIL LIMA FERREIRA - 

OAB:25.361/0

 Autos nº: 14550-22.2018.811.0055

Código Apolo nº: 286714.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 22 de novembro de 2018, às 15h20min, para oitiva da 

testemunha Maria Helena de Souza, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvidos, sob as penas da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 28 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 284684 Nr: 12795-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.RIO BRANCO-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LUCAS DOS SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio José Columbano 

Monez - OAB:8966/MT

 Autos nº: 12795-60.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 284684.

 Vistos.

 1) DESIGNO audiência de interrogatório do réu Daniel Lucas dos Santos 

Lopes para o dia 22 de novembro de 2018, às 15h40min, devendo o 

mesmo ser INTIMADO a comparecer, devidamente acompanhado de 

advogado, sob pena de revelia.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 28 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 287296 Nr: 15020-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO FORMOSO-BA, MINISTERIO PUBLICO 

ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA ANDRE DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaelson da Silva Bonfim - 

OAB:40098

 Autos nº: 15020-53.2018.811.0055

Código Apolo nº: 287296.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 22 de novembro de 2018, às 14h20min, para oitiva da 

testemunha Jackeline Santos de Almeida, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 28 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 159469 Nr: 8456-34.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Vistos,

 Concedo o prazo de 10 dias para a defesa informar o endereço das 

testemunhas Amanda da Silva Valadares e Manoel Cicero dos Santos.

Solicite-se informações acerca do cumprimento da carta precatória 

enviada para interrogatório do réu.

 Com a informação dos endereços, retornem os autos conclusos para 

inquirição das testemunhas apontadas pela defesa (Amanda da Silva 

Valadares, Manoel Cicero dos Santos e Ferdinando de Jesus Duarte, 

sendo que este último comparecerá sem intimação).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 108653 Nr: 7335-44.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAVID DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA APRESENTAR MEMORIAS 

ESCRITOS , PELO PRAZO DE CINCO (05) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 288382 Nr: 15823-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 Posto isso, não se vendo mais presentes os requisitos da custódia 

cautelar em foco, mas considerando que o mesmo já foi condenado, ainda 

que ao cumprimento da sanção de seis meses, REVOGO a prisão 

preventiva de Fábio Alexandre Pereira da Silva, devidamente qualificado 
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nos autos, mediante o pagamento de 03 salários mínimos à título de fiança 

e a manutenção do endereço atualizado, tanto neste feito como no 

executivo que tramita sob o código 276883. APÓS O RECOLHIMENTO DA 

FIANÇA, SISVA A DECISÃO EM TELA COMO ALVARÁ DE SOLTURA para 

colocar Fábio Alexandre Pereira da Silva em liberdade SE NÃO ESTIVER 

PRESO POR OUTRO MOTIVO .CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual e à 

Defesa.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 241026 Nr: 9146-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINFRONIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Autos nº: 9146-24.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 241026.

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 06 de novembro 

de 2018, às 13:00 horas.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas às fls. 01-E e fls. 87.

4. REQUISITE-SE o comparecimento das testemunhas militares arroladas 

na denúncia (fls. 01-E), junto ao Comando respectivo para 

comparecimento, sob as penas da lei.

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 28 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: 1002108-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVAN LUCAS DOMINGUES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/11/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002119-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KAROLINE TRAGE PAGNUSSAT (REQUERENTE)

CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT (REQUERENTE)

GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR ROMERO (REQUERIDO)

JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/11/2018, às 16h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002137-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

SIRLENE BATISTA PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 26/11/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE FABRICIA DE OLIVEIRA 02712496175 (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000843-67.2018.8.11.0055 Autor (a): Temper Rosa Indústria de 

Vidros Ltda. - ME Ré (u): Juliane Fabrícia de Oliveira 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. 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 não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 23 de agosto, às 09h45m (cf. ID n. 

14915696), apesar de ter sido cientificada da existência da ação (cf. ID n. 

12965363) e, consequentemente, da audiência de conciliação. Neste 

diapasão, 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 parte 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. Ou seja, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

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 
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de R$ 8.891,00 (oito mil, oitocentos e noventa e um reais)[5], decorrentes 

da venda de produtos (cf. cheques anexos à petição inicial). Por tal razão, 

requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da presente 

ação para condenar a ré ao pagamento quantia acima citada acrescida 

dos encargos legais. 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 

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, condenando-se a ré ao 

pagamento de R$ 8.891,00 (oito mil, oitocentos e noventa e um reais), que 

deverão ser acrescidos de juros de mora (simples), a base de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data de emissão de cada cártula, e correção 

monetária pelo INPC a incidir da data primeira apresentação à instituição 

financeira[6]. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se 

a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 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, 03 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. [6] RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA 

DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. 

TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA 

CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO 

MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art.543-C 

do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para 

cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de 

emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação".2. No caso concreto, recurso especial não provido.(REsp 

1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001404-91.2018.8.11.0055 Autor (a): Leite & Artero Ltda. – ME 

Ré (u): Erike Pereira de Souza PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: 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 parte ré não se não se fez presente à 

audiência de conciliação realizada na data de 10 de julho de 2018, às 

14h30m (cf. ID n. 14085528), apesar de devidamente citado para tanto (cf. 

ID n. 13859976). 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 parte 

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$ 4.636,97 (quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e 

sete centavos), decorrentes da venda de produtos, comprova tais fatos 

juntando cópia dos extratos de vendas e duplicatas (cf. documentos 

anexos a 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 dos 

réus, somada aos documentos constantes dos autos, implicam na parcial 

procedência do pedido, pelo que é a parte autora credora da ré, 

impondo-se o pagamento por parte desta, sob pena de enriquecimento 

sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Entrementes, é 

preciso reconhecer a prescrição de parte da pretensão da empresa ré. 

Explico: Não há dúvidas de que os documentos juntados com a petição 

inicial (extrato de vendas com assinatura do devedor e duplicata[1]) são 

instrumentos particulares que indicam os valores de cobrança de forma 

líquida, razão pela qual o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 

cinco anos (cf. art. 206, §5º, inciso I do Código Civil)[2]. Assim, 

considerando que a presente ação foi distribuída apenas em 29 de maio 

de 2018, é preciso reconhecer que a pretensão executória da empresa ré, 

com relação aos débitos anteriores a 29 de maio de 2013, está fulminada 

pela prescrição. Deste modo, resta apenas o crédito descrito na duplicata 

emitida em 02 de julho de 2015, que inclusive menciona um acordo, no 

valor de R$ 1.255,00 (mil duzentos e cinquenta e cinco reais)[3] a ser 

recebido pela autora. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar a 

ré ao pagamento de R$ 1.255,00 (mil duzentos e cinquenta e cinco reais), 

que deverão ser acrescidos de juros de mora (simples) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do inadimplemento 

de cada parcela descrita na duplicata. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 15 de agosto 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, 15 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM DUPLICATA 

VENCIDA JULGADA PROCEDENTE - RECURSO DO REQUERIDO - 

ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA – PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.O prazo prescricional da ação monitória, embasada por 

duplicata é de cinco anos, na forma do artigo 206, §5º, I do Código Civil de 
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2002, A contar da data do vencimento do título.Sobre o valor corrigido do 

débito vencido, por ocasião da propositura da ação (artigo 397, CC), incide 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a 

contar da citação válida. (Ap 131498/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018) [2] RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR - SENTENÇA EXTRA PETITA - 

REJEITADA PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5º, I DO CC – OCORRÊNCIA – 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MINORAÇÃO – ART. 85, § 8º DO 

NOVO CPC - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. É lícito ao Juiz reconhecer ex officio a prescrição, nos 

termos do art. 219, § 5 do CPC, in verbis: Art. 219. § 5º. O juiz 

pronunciará, de ofício, a prescrição. O prazo prescricional é de cinco 

anos, conforme art. 206, § 5º, I do CC, à ação de cobrança, na hipótese 

em que a sentença afirma tratar-se de cobrança de dívida líquida 

constante de instrumento particular. O quantum da verba honorária está 

sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual e seu 

arbitramento é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais 

competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. 

(Ap 75861/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 20/10/2016) [3] 

Valores não atualizados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

ROSILENE SUELO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE OLIVEIRA FERNANDES (ADVOGADO(A))

GRAAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000177-66.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante requereu a Desistência da Ação 

(cf. ID 15077075). A parte reclamada já citada para responder aos autos 

manifestou sua anuência quanto ao pedido de desistência do autor (ID 

15183879). Nesta feita, diante do pedido expresso da parte reclamante e 

ausência de óbice por parte do reclamado entendo ser o pleito 

perfeitamente possível, registrando-se que ao reclamante compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO, para que surtam seus jurídicos efeitos, A DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO formulada pela reclamante, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro 

no art. 485, VIII do CPC, C/C art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 11 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 

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, 11 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001693-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

GARIBAUTO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENIRCE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001693-24.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte autora informou o cumprimento voluntario da 

obrigação por parte da reclamada (cf. ID 15109963), requerendo assim a 

extinção do feito. Nesta feita, tendo por satisfeita as obrigações 

requeridas neste pleito certa é a extinção do feito. O processo, desta 

forma, alcançou o seu objetivo, sendo aplicável ao caso o disposto no Art. 

924, II, do CPC. 3. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, diante da satisfação da 

obrigação, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no Art. 924, II do 

CPC, por sentença, com resolução de mérito. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 11 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, 11 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CLAUDIOMAR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000865-28.2018.8.11.0055 Autor (a): Claudiomar Lopes da Silva 

Ré (u): Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 15000570). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

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. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))
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Autos n. 1000866-13.2018.8.11.0055 Autor (a): Claudiomar Lopes da Silva 

Ré (u): Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 15000650). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

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. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000937-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIMA TINTAS COMERCIO LTDA ME - ME (REQUERENTE)

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ERNANI BOCKHORNY (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000937-15.2018.8.11.0055 Autor (a): Lima Tintas Comercio 

Ltda. - ME Ré (u): Luiz Ernani Bockhorny 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. 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 06 de setembro de 2018, às 09h30m (cf. 

ID n. 15213376), apesar de devidamente intimada para tanto (cf. ID n. 

16285243, 14352988). 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$ 5.190,42 (cinco mil cento e noventa reais e quarenta e dois 

centavos)[5], decorrente da venda de produtos (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$ 

5.190,42 (cinco mil cento e noventa reais e quarenta e dois 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: 1000184-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ARAMIS JOSE RIBEIRO DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000184-58.2018.8.11.0055 Autor (a): Aramis José Ribeiro da 

Luz Ré (u): Vivo 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 
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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. 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). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em 

que pese os argumentos da parte autora, é preciso reconhecer a 

prejudicial de mérito denominada “prescrição” no presente caso. Vejamos: 

De acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o 

prazo para propositura de ação por danos morais decorrentes de suposta 

inscrição indevida é de três anos, contados da ciência da referida 

inscrição. Nesse sentido: [...] 3. A Corte estadual ao aplicar a prescrição 

trienal no caso de ação de indenização por danos morais decorrente da 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decidiu em conformidade 

com a jurisprudência desta Corte, incidindo a Súmula nº 83 do STJ a 

obstar o trânsito da insurgência recursal. 4. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 1081394/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 06/09/2017) AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS 

MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O prazo prescricional da ação de indenização 

por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, 

do CC/2002. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 663.730/RS, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 09/05/2017, DJe 26/05/2017) Neste diapasão, considerando que a 

inscrição no cadastro de inadimplentes foi realizada em 13 de janeiro de 

2015 e a presente ação distribuída apenas em 02 de fevereiro de 2018, se 

mostra imperioso o reconhecimento do transcurso do prazo trienal da 

prescrição previsto no art. 206, §3º, V do CC. Ainda, consigna-se que é 

inaplicável à espécie a disposição do CDC a respeito da prescrição, uma 

vez que a presente ação não se funda em reparação por danos causados 

por fato do produto ou do serviço. Nesse sentido: [...] 2. A jurisprudência 

desta Corte estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do 

CDC somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de 

danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 

1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, 

DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2016, DJe 01/07/2016) Portanto, a pretensão da parte autora se 

mostra fulminada pela prescrição. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento 487, inciso II, do Código de Processo Civil, opino por decretar 

a prescrição da pretensão da parte autora. Sem custas ou honorários 

nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o 

feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 05 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, 05 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETE DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000825-46.2018.8.11.0055 Autor (a): Silvanete dos Santos 

Rodrigues Ré (u): Embratel TVSAT Telecomunicações 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. 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). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em 

que pese os argumentos da parte autora, é preciso reconhecer a 

prejudicial de mérito denominada “prescrição” no presente caso. Vejamos: 

De acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o 

prazo para propositura de ação por danos morais decorrentes de suposta 

inscrição indevida é de três anos, contados da ciência da referida 

inscrição. Nesse sentido: [...] 3. A Corte estadual ao aplicar a prescrição 

trienal no caso de ação de indenização por danos morais decorrente da 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decidiu em conformidade 

com a jurisprudência desta Corte, incidindo a Súmula nº 83 do STJ a 

obstar o trânsito da insurgência recursal. 4. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 1081394/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 06/09/2017) AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS 

MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O prazo prescricional da ação de indenização 

por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, 

do CC/2002. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 663.730/RS, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 
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em 09/05/2017, DJe 26/05/2017) Neste diapasão, considerando que a 

inscrição no cadastro de inadimplentes foi disponibilizada em 10 de março 

de 2015 e a presente ação distribuída apenas em 27 de março de 2015, se 

mostra imperioso o reconhecimento do transcurso do prazo trienal da 

prescrição previsto no art. 206, §3º, V do CC. Ainda, consigna-se que é 

inaplicável à espécie a disposição do CDC a respeito da prescrição, uma 

vez que a presente ação não se funda em reparação por danos causados 

por fato do produto ou do serviço. Nesse sentido: [...] 2. A jurisprudência 

desta Corte estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do 

CDC somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de 

danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 

1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, 

DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2016, DJe 01/07/2016) Portanto, a pretensão da autora se mostra 

fulminada pela prescrição. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

DECLARAR a prescrição da pretensão da parte autora com fundamento 

no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se 

extinto o feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 04 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, 04 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001683-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

SHIRLEY LAURIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - 345.856.801-87 

(REPRESENTANTE)

 

Autos n. 1001683-77.2018.8.11.0055 Autor (a): Shirley Lauriano da Silva 

Ré (u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID 15134823), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 16803445 e 16803447). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. 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, 05 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA SILVA SIMIONI (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001172-16.2017.8.11.0055 Autor (a): Bruna da Silva Simioni 

Réu: Vivo 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. 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). Ab initio, afasto a preliminar suscitada porque 

considero ser despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do 

caso em epígrafe, especialmente porque as assinaturas a serem 

contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor total de R$ 131,30 (cento e trinta e um reais e trinta 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 
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Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em 

questão por não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado entre as partes, 

bem como há juntada de cópia de documentos pessoais entregues na 

contratação, em papel timbrado da empresa, com assinatura semelhante 

aos juntados com a petição inicial. Neste contexto, entendo o método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Reitero, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e na contestação pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. Assim, sem 

maiores digressões, comprova-se a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento, legítima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ademais, 

considerando existente a relação jurídica entre autora e ré, bem como 

demonstrado o inadimplemento pela primeira, necessário é a procedência 

do pedido contraposto, devendo a parte autora ser compelida ao 

pagamento das faturas pendentes. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a 

litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da 

verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, 

opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré 

para condenar a autora ao pagamento das faturas inadimplidas que 

perfazem a monta de R$ 131,30 (cento e trinta e um reais e trinta 

centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do respectivo 

vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 05 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 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] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON PEREIRA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000821-09.2018.8.11.0055 Autor (a): Santos Comércio de 

Colchões Ltda. – ME Ré (u): Genilson Pereira 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. 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 parte ré não se não se fez presente à 

audiência de conciliação realizada na data de 22 de agosto de 2018, às 

15h30m (cf. ID n. 14902318), apesar de ter sido cientificada da existência 

da ação (cf. ID n. 13633184) e, consequentemente, da audiência de 

conciliação. Neste diapasão, 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 parte 

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. Ou seja, a revelia não implica 

em procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 
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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$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais)[5], decorrentes da venda de 

produtos (cf. cheques anexos à petição inicial). Por tal razão, requer a 

parte autora que seja julgado procedente o pedido da presente ação para 

condenar a ré ao pagamento quantia acima citada acrescida dos encargos 

legais. 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 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, 

condenando-se a ré ao pagamento de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco 

reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora (simples), a base de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da data de emissão de cada cártula, e 

correção monetária pelo INPC a incidir da data primeira apresentação à 

instituição financeira[6]. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 05 

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, 05 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. 

[6] RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. 

INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO 

PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A 

CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. 

DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 

TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, 

DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art.543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação 

utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária 

incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de 

mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou 

câmara de compensação".2. No caso concreto, recurso especial não 

provido.(REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-24.2018.8.11.0055
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Autos n. 1000820-24.2018.8.11.0055 Autor (a): Santos Comércio de 

Colchões Ltda. – ME Ré (u): Elinton Fernando Kintschner 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. 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 parte ré não se não se fez presente à 

audiência de conciliação realizada na data de 22 de agosto de 2018, às 

15h15m (cf. ID n. 14901697), apesar de ter sido cientificada da existência 

da ação (cf. ID n. 13714275) e, consequentemente, da audiência de 

conciliação. Neste diapasão, 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 parte 

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. Ou seja, a revelia não implica 

em procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

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$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)[5], decorrentes da venda de 

produtos (cf. cheques anexos à petição inicial). Por tal razão, requer a 

parte autora que seja julgado procedente o pedido da presente ação para 

condenar a ré ao pagamento quantia acima citada acrescida dos encargos 

legais. 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 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, 

condenando-se a ré ao pagamento de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 

reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora (simples), a base de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da data de emissão de cada cártula, e 

correção monetária pelo INPC a incidir da data primeira apresentação à 

instituição financeira[6]. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 05 

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, 05 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 
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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. 

[6] RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. 

INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO 

PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A 

CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. 

DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 

TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, 

DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art.543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação 

utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária 

incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de 

mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou 

câmara de compensação".2. No caso concreto, recurso especial não 

provido.(REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000394-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI (ADVOGADO(A))

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GOULART DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000394-12.2018.8.11.0055 Autor (a): Pasqualli & Freitas Ltda. – 

EPP Ré (u): Marcelo Goulart de Oliveira – ME 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. 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 o réu não se não se fez presente à audiência 

de conciliação realizada na data de 13 de agosto de 2018, às 14h15m (cf. 

ID n. 14701853), apesar de devidamente citado para tanto (cf. ID n. 

14159738). 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 do réu. 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$ 2.032,96 (dois mil e trinta e dois reais e noventa e seis centavos)[5], 

decorrente da venda de produtos (cf. extrato de vendas 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 

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, condenando-se a ré ao 

pagamento de R$ 2.032,96 (dois mil e trinta e dois reais e noventa e seis 

centavos), que deverão ser acrescidos de juros de mora (simples) ao mês 

a partir da citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do 

vencimento da dívida. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 05 

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, 05 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: 1001084-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001084-41.2018.8.11.0055 Autor (a): Leite & Artero Ltda. – ME 

Ré (u): Maurício Soares de Oliveira PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: 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 o réu não se não se fez presente à audiência 

de conciliação realizada na data de 21 de agosto de 2018, às 15h30m (cf. 

ID n. 14877779), apesar de devidamente citado para tanto (cf. ID n. 
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14291810). 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 do réu. 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$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais)[1] decorrentes da venda 

de produtos, comprova tais fatos juntando cópia dos extratos de vendas 

(cf. documentos anexos a petição inicial). Por tal razão, requer a parte 

autora que seja julgado procedente o pedido da presente ação para 

condenar a ré ao pagamento quantia acima citada. Com efeito, a 

presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa por 

parte do réu, somada aos documentos constantes dos autos, implicam na 

parcial procedência do pedido, pelo que é a parte autora credora da parte 

ré, impondo-se o pagamento por parte desta, 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 JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 377,00 

(trezentos e setenta e sete reais), que deverão ser acrescidos de juros 

de mora (simples) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC a incidir da data do inadimplemento 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, 05 de setembro 

de 2019. 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, 05 de setembro de 2019. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Montante não atualizado e sem 

incidência de juros legais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001573-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

EDILSON DIAS REGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001573-78.2018.8.11.0055 Autor (a): Edilson Dias Rego Ré (u): 

Vivo 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. 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). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra e sua petição inicial que foi negativada em 

órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de 

R$ 72,97 (setenta e dois reais e noventa e sete centavos), conforme 

prova certidão anexa à inicial (ID n. 13724189). Contudo, afirma que não 

possui esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a 

dívida é inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparada em 

dano moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito 

apontado no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, 

cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da 

parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção 

de prova negativa. A ré, em sua contestação, afirma que a parte autora 

contratou seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Inclusive, informa 

que a autora reconheceu em audiência de conciliação que contratou o 

serviço via call center. Desse modo, ilustra que a inscrição é devida e 

inexiste dever de compensar no presente caso. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, especialmente a declaração dada em audiência de 

conciliação (cf. ID n. 14580979), resta incontroversa a contratação pela 

parte autora dos serviços citados, razão pela qual reputo não assistir 

razão à parte autora. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legitima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. No que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto, foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre autor e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela 

primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a 

parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por fim, 

ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 
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notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, opino por 

JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para 

condenar a autora ao pagamento das faturas inadimplidas que perfazem a 

monta de R$ 72,97 (setenta e dois reais e noventa e sete centavos), com 

correção monetária pelo INPC desde a data do respectivo vencimento e 

juros simples de 1% a.m. a partir da citação. Ademais, opino por 

reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 05 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 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] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

EDJANIO TEOTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001605-83.2018.8.11.0055 Autor (a): Edjânio Teotônio da Silva 

Ré (u): Banco Bradesco 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. 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). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de 

ação do autor no presente caso, porque não é necessário requerimento 

administrativo como pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções 

definidas na Constituição da República e entendimentos jurisprudenciais 

pontuais. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma 

desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. 

XXXV). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, e inexistindo a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Malgrado irresignação da parte adversa, por existir relação de consumo 

entre as partes (artigos 2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o 

ônus da prova, com fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, 

pois presentes os requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica 

em relação a ré. Vejamos: O autor narra que foi negativado em órgão de 

restrição de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 

1.069,98 (mil e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), 

conforme prova certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que não possui 

esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparado em dano 

moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado 

no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome do autor, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação, afirma que o autor contratou seus 

serviços, porém quedou-se inerte. Desse modo, ilustra que a inscrição é 

devida e inexiste dever de compensar in casu. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, resta controversa a contratação pelo autor dos 

serviços citados, a responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, 

a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as consequências 

daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao autor. A ré, em 

sua defesa, nenhum contrato ou documento apresenta justificando os 

débitos cobrados e os serviços que afirma ter fornecido – sequer telas 

sistêmicas foram juntadas nos presentes autos. Neste ínterim, na forma do 

art. 6º da Lei 9.099/95, é possível verificar verossimilhança nas alegações 

do autor, uma vez que inexistem provas contundentes da contratação, 

motivo pela qual se constata a existência de fraude perpetrada por 

terceiros no presente caso. Assim, a responsabilidade pelos danos 

ocorridos deste ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a 

responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), quanto por lhe ser 

inerente o risco do negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. A responsabilidade do 

fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, 

é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de 

todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos 

documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não 

toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, 

responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos 

danos causados à terceiro. [...] (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Não há falar em fato de 

terceiro no presente caso, enquanto excludente de responsabilidade, 

porque a falta de cautela da ré ao proporcionar a contratação em nome do 

autor por terceiro fraudador concorreu diretamente para a ocorrência do 

fato danoso suportado pelo autor. Assim, imprescindível é a declaração de 
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inexistência do contrato que ensejou a inscrição do autor no cadastro de 

inadimplentes. De igual modo é imperiosa a condenação da ré ao 

pagamento de compensação pelos danos morais sofridos (que 

prescindem de efetiva prova no presente caso, na forma da jurisprudência 

iterativa do Superior Tribunal de Justiça). Neste contexto, considerando-se 

as circunstâncias do caso, de lesão aos direitos da personalidade do 

autor (especialmente à sua imagem e nome), a condição econômica das 

partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter 

pedagógico da condenação, entende-se que o valor R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de danos morais a ser pago pela reclamada é justo. No que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto, foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) 

Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a 

inclusão do autor no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, 

declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste. b) Condenar a 

ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título 

de danos morais, pela negativação indevida, com juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição 

indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 05 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, 05 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] Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. 

STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma 

objetiva, até porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a 

terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou 

na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 

658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001127-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI (ADVOGADO(A))

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO GREGORIO MARTINEZ (ADVOGADO(A))

Michele Beutinger de Mattos (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001127-12.2017.8.11.0055 Autor (a): Pasqualli & Freitas Ltda. – 

EPP Ré (u): Michele Beutinger de Mattos 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. 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 13 de agosto de 2018, às 14h30m (cf. ID 

n. 14701535), apesar de devidamente intimada para tanto (cf. ID n. 

16285243, 16302566 e 17112604) 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$ 17.270,60 (dezessete mil duzentos e setenta 

reais e sessenta centavos)[5], decorrente da venda de produtos (cf. 

extrato de vendas 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$ 17.270,60 (dezessete mil duzentos e setenta reais e 

sessenta 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, 05 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, 05 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] 
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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: 1000472-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FAUSTINO RODRIGUES (REQUERENTE)

EDUARDO SCHNEIDER IBANEZ (REQUERENTE)

HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ (ADVOGADO(A))

DARLENE KATIA FOGLIATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA (ADVOGADO(A))

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000472-40.2017.8.11.0055 Autor (a): Eduardo Schneider Ibanez 

e Outro. Ré (u): Motomagazine Automotores Ltda. 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. 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). Inicialmente, afasto a preliminar de 

ilegitimidade ativa do Sr. Luciano Faustino Rodrigues, por ser inequívoco 

que este é o último adquirente do veículo objeto da presente ação 

indenizatória, tendo suportado prejuízos materiais pela apreensão deste 

pela autarquia estadual. Ademais, embora seja vedada a intervenção de 

terceiros no âmbito dos Juizados Especiais (cf. art. 10 da Lei 9.099/95), 

não há falar em inadmissibilidade do rito sumaríssimo quando há 

possibilidade – em abstrato – de responsabilização de terceiros, uma vez 

que é garantido o direito de regresso contra eventual causador do dano. 

Razão pela qual afasto a preliminar de incompetência suscitada pela 

empresa ré. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, superada as 

preliminares suscitadas, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Em síntese, o caso versa sobre a responsabilidade por vício oculto 

em veículo (adulteração de chassi), que foi adquirido pelo primeiro autor 

(revendedor de veículos) da concessionária ré e revendido para o 

segundo autor antes da transferência e perícia pela autarquia estadual. É 

inequívoco, diante da aplicação da teoria finalista[5][6], que é inaplicável o 

Código de Defesa do Consumidor à primeira relação jurídica ilustrada 

(concessionária de veículos versus revendedor autônomo de veículos), 

porém o é para a segunda (revendedor de veículos versus consumidor 

final). Entrementes, não há dúvidas de que o veículo em questão 

apresentou vício redibitório (consistente na adulteração de chassi), que 

apenas foi conhecido quando da realização da perícia junto ao Detran/MT 

e implicou na apreensão do produto, situação que atrai a legislação civil 

aplicável à espécie. Assim, na forma do art. 443 do Código Civil, a 

empresa ré (alienante do veículo) deve restituir o que recebeu pelo veículo 

e indenizar as despesas referentes ao contrato. Porém não há falar em 

indenização por perdas e danos porque, de acordo com a prova 

documental juntada aos autos, é incontroverso que a empresa ré também 

não tinha conhecimento sobre o vício, embora tivesse o dever de atuar 

diligentemente e periciar os veículos postos a venda. De mais a mais, 

consigno que não houve decadência do direito no presente caso, vez que 

os autores apenas tiveram conhecimento do vício na data da perícia (26 

de janeiro de 2017) e a presente ação foi promovida em 04 de julho de 

2017, portanto dentro do prazo anual definido no art. 445 §1º do Código 

Civil. Deste modo, necessário que a empresa ré seja compelida a restituir o 

valor pago pelo veículo (a saber: R$ 13.500,00), devendo este valor ser 

dividido entre os autores na seguinte proporção: a) R$ 11.000,00 (onze mil 

reais) para o Sr. Luciano Faustino Rodrigues e b) R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) para o Sr. Eduardo Schneider Ibanez, considerando os 

pagamentos por estes realizados na cadeia de vendas. Ademais, deve a 

empresa ré ressarcir os custos do contrato suportados pelo Sr. Luciano 

Faustino Rodrigues, que perfazem a monta de R$ 430,00 (quatrocentos e 

trinta reais). Reitera-se que não há falar em indenização por perdas e 

danos ao primeiro autor (revendedor de veículos), ante o 

desconhecimento do vício pela ré, na forma anteriormente ilustrada. No 

tocante aos danos morais, é preciso reconhecer sua existência no 

presente caso. Não há dúvidas de que a apreensão do veículo pela 

autarquia estadual (após revenda do bem viciado pela empresa ré – que 

não realizou sequer uma perícia administrativa para evitar o imbróglio) 

causou enormes embaraços aos autores – tanto ao revendedor quanto ao 

consumidor final do bem. Situação que superou o chamado mero 

aborrecimento[7][8], causando perda de tempo útil, quebra da justa 

expectativa/confiança e efetivo óbice ao uso do produto adquirido. Posto 

isso, considerando-se as circunstâncias do caso, a condição econômica 

das partes, o caráter pedagógico da condenação, entendo que o valor R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais a ser pago pela parte ré a 

cada um dos autores é justo. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos dos autores, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil contido na 

inicial para: a) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos 

materiais, no importe de valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), devendo este valor ser dividido entre os autores na seguinte 

proporção: i) R$ 11.000,00 (onze mil reais) para o Sr. Luciano Faustino 

Rodrigues e; ii) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para o Sr. 

Eduardo Schneider Ibanez. Sublinho que estes valores deverão 

acrescidos de juros de mora (simples), a base de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a incidir do 

desembolso; b) Condenar a ré ao pagamento de R$ 430,00 (quatrocentos 

e trinta reais), a titulo de danos materiais, ao Sr. Luciano Faustino 

Rodrigues, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; c) 

Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de danos morais, para cada um dos autores, sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se 

tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a 

partir do arbitramento. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 06 

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, 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 
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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] APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE 

CAMINHÃO POR PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – 

PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS – 

ART. 333, I, DO CPC/73 (ATUAL ART. 373, I, CPC/2015) - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça se encontra consolidada no sentido de que a determinação da 

qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante a aplicação da 

Teoria Finalista, que considera o destinatário final tão somente o 

destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física 

ou jurídica.No caso dos autos, a compra do veículo destinou-se ao 

incremento da atividade empresarial e o veículo seria, efetivamente, 

utilizado para o cumprimento de seu objeto social, de modo que a Apelante 

não se caracteriza, neste caso, como destinatária final.Não obstante a 

Apelante alegue que o defeito na bomba de combustível foi decorrente de 

já ter o caminhão rodado 1000km antes da efetiva entrega, não logrou 

êxito em comprovar tal fato.Como bem salientado na sentença recorrida, 

“não restou configurado nos autos que o veículo tinha defeito de 

fabricação, posto que a autora não conseguiu comprovar que o caminhão 

estaria com vício ou até mesmo defeito oculto, já que é ônus da parte 

autora comprovar fatos que constituem seu direito, regra expressa no art. 

333 do Código de Processo Civil.” (Ap 44712/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016) (grifo nosso0. [6] [...] 1. O 

posicionamento adotado no acórdão recorrido coincide com a orientação 

desta Corte Superior, a saber: "o Código de Defesa do Consumidor não se 

aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para 

implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o 

destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)" 

(AgRg no AREsp n. 557.718/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 10/6/2016).[...] (AgInt no AREsp 

1218885/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 19/06/2018) [7] Nesse sentido, 

mutatis mutandis: [...] 3. A venda de veículo objeto de furto/roubo, com 

chassi adulterado, posteriormente apreendido pela Polícia Civil, enseja o 

dever de indenização por danos morais, não se tratando de mero 

aborrecimento. (Ap 109699/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015) [8] Nesse sentido, mutatis mutandis: [...] 1. O dano moral 

decorre da venda de veículo com chassi adulterado, ocasionando ao 

comprador sua detenção policial e o indiciamento por receptação e a 

apreensão do veículo. 2. Alterada a verdade dos fatos, pois o autor 

intencionalmente, pleiteou indenização por dano material quando já havia 

sido reembolsado, impõe-se a aplicação da pena de litigância de má-fé. 

(Ap 50567/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 05/11/2013)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

THIAGO PINTO CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000962-28.2018.8.11.0055 Autor (a): Thiago Pinto Correia Ré 

(u): Club Mais Administradora de Cartões S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 

15290483). O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte 

autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela 

parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, 

JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 13 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, 13 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode 

ser apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

HELLEN CAROLINE LEAL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000982-19.2018.8.11.0055 Autor (a): Hellen Caroline Leal da 

Silva Ré (u): Banco Bradesco Cartões 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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por HELLEN 

CAROLINE LEAL DA SILVA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A. Verifico que há pedido de desistência da tutela jurisdicional pleiteada 

(cf. ID n. 15298416). Todavia, considerando a existência de indícios de 

litigância de má-fé, deixo de acolhê-lo tendo, na forma do Enunciado de n. 

90 do FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). (grifo 

nosso) Neste ínterim, compulsando os autos, inclusive analisando a 

defesa apresentada pelo promovido e documentos ali acostados vislumbro 

no presente litígio a existência de litigância de má-fé por parte do autor, 

frente à notória alteração na realidade dos fatos, o que dá ensejo à sua 

condenação, nos termos dos arts. 79 e 80, II do Código de Processo Civil. 

Outrossim, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a parte autora foi negativada por ordem da 
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ré por uma dívida no valor de R$ 168,49 (cento e sessenta e oito reais e 

quarenta e nove centavos), como prova certidão de restrição anexa aos 

autos. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a 

dívida em questão por não ter contratado o serviço prestado pela ré, 

razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se 

mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A 

ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a parte 

autora não promoveu os pagamentos decorrentes do serviço contratado. 

Assim, havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico juntando 

cópia do contrato entabulado entre as partes (cf. ID n. 15286788) 

devidamente assinado pela autora (assinatura semelhante a juntada ao 

petitório inicial, sublinhe-se). Método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. Sublinho, 

neste ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial para 

analisar a equivalência das assinaturas constantes nos documentos 

arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas 

são semelhantes a olho nu. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal 

de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se a existência 

de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a 

existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Por fim, ainda, analisando as provas trazidas 

pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a 

litigância de má fé daquela, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da 

verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condenar ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5]. Sem custas nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 13 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, 13 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] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000557-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON LOPES BEZERRA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000557-26.2017.8.11.0055 Autor (a): Dellalibera & Cia Ltda. – 

ME Ré (u): Ailton Lopes Bezerra PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID 15278186), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14403311 e 1514523). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 13 de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. 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, 13 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001641-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CHAVES ALMEIDA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))
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Ré (u): Banco Bradesco 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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ADRIANO CHAVES ALMEIDA em face de BANCO BRADESCO S/A. 

Verifico que há pedido de desistência da tutela jurisdicional pleiteada (cf. 

ID n. 14815797). Todavia, deixo de acolhê-lo tendo em vista a dicção do 

enunciado de n. 90 do FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 90 – A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). (grifo nosso) Neste ínterim, compulsando os autos, 

inclusive analisando a defesa apresentada pelo promovido e documentos 

ali acostados vislumbro no presente litígio a existência de litigância de 

má-fé por parte do autor, frente à notória alteração na realidade dos fatos, 

o que dá ensejo à sua condenação, nos termos dos arts. 79 e 80, II do 

Código de Processo Civil. Outrossim, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superada a preliminar suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos que a parte autora 

foi negativada por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 94,44 

(noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), como prova 

certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, afirma peremptoriamente 

a parte autora que desconhece a dívida em questão, por não ter 

contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida, vez que a parte autora não promoveu 

os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato 

entabulado entre as partes (cf. ID n. 14655124) devidamente assinado 

pelo autor (assinatura idêntica a juntada ao petitório inicial, sublinhe-se). 

Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência 

da citada relação jurídica. Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se a existência 

de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a 

existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Por fim, ainda, analisando as provas trazidas 

pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a 

litigância de má fé daquela, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da 

verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condenar ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5]. 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] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DIAS RIBEIRO (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Vivo 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. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por WILLIAM DIAS RIBEIRO em face de VIVO 

S/A. Verifico que há pedido de desistência da tutela jurisdicional pleiteada 

(cf. ID n. 14445629). Todavia, deixo de acolhê-lo tendo em vista a 

existência de indícios de litigância de má-fé, na forma do enunciado de n. 

90 do FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). (grifo 

nosso) Neste ínterim, compulsando os autos, inclusive analisando a 

defesa apresentada pelo promovido e documentos ali acostados vislumbro 

no presente litígio a existência de litigância de má-fé por parte do autor, 

frente à notória alteração na realidade dos fatos, o que dá ensejo à sua 

condenação, nos termos dos arts. 79 e 80, II do Código de Processo Civil. 

Outrossim, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a parte autora foi negativada por ordem da 

ré por uma dívida no valor de R$ 194,17 (cento e noventa e quatro reais e 

dezessete centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos. 

Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida 

em questão, por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela 

qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou 

indevida e, consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, 

ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a parte autora 

não promoveu os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Assim, 

havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do 

negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos a realização do negócio jurídico juntando cópia do 

contrato entabulado entre as partes (cf. ID n. 14391356) devidamente 

assinado pelo autor (assinatura idêntica a juntada ao petitório inicial, 

sublinhe-se). Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência 

à existência da citada relação jurídica. Sublinho, neste ponto, a 

desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas são 

semelhantes a olho nu. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade 

dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência 

da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” 

(RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de 

defesa quando é desnecessária a perícia para análise de assinatura 

porque visivelmente idêntica à constante aos documentos juntados nos 

autos. Não se fala em erro no contrato quando é possível averiguar o 

consentimento da parte por meio de sua assinatura. Se não configurado o 

ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) (grifo nosso). Assim, sem 

maiores digressões, comprova-se a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento, legitima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ademais, 

considerando existente a relação jurídica entre autor e ré, bem como 

demonstrado o inadimplemento pelo primeiro, necessário é a procedência 

do pedido contraposto, devendo este ser compelida ao pagamento das 

faturas pendentes. Por fim, ainda, analisando as provas trazidas pela 

parte autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância 

de má fé daquela, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Bem como, opino por 

JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para 

condenar o autor ao pagamento das faturas inadimplidas que perfazem a 

monta de R$ 194,17 (cento e noventa e quatro reais e dezessete 

centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do respectivo 

vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação. Ademais, opino 

por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condenar ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5]. 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] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-10.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

DIEGO AYALA MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001487-10.2018.8.11.0055 Autor (a): Diego Ayala Mendonça Ré 

(u): Banco Bradesco Cartões 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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ADRIANO CHAVES ALMEIDA em face de BANCO BRADESCO S/A. 

Verifico que há pedido de desistência da tutela jurisdicional pleiteada (cf. 

ID n. 14815797). Todavia, deixo de acolhê-lo tendo em vista a existência 

de indícios de litigância de má-fé, na forma do enunciado de n. 90 do 

FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). (grifo nosso) Neste 

ínterim, compulsando os autos, inclusive analisando a defesa apresentada 

pelo promovido e documentos ali acostados vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé por parte do autor, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, o que dá ensejo à sua condenação, nos 

termos dos arts. 79 e 80, II do Código de Processo Civil. De igual modo, 

afasto a preliminar de incompetência absoluta suscitada porque considero 

ser despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe, especialmente porque as assinaturas a serem contrastadas são 

semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Por fim, afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de 

ação do autor no presente caso. Não é necessário requerimento 

administrativo como pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções 

definidas na Constituição da República e entendimentos jurisprudenciais 

pontuais. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma 

desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. 

XXXV). Outrossim, presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, superadas as 

preliminares suscitadas, e inexistindo nulidades a declarar, irregularidades 

a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise 

do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a parte autora foi negativada por ordem da 

ré por uma dívida no valor de R$ 671,11 (seiscentos e setenta e um reais 

e onze centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos. 

Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida 

em questão por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela 

qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou 

indevida e, consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, 

ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a parte autora 

não promoveu os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Assim, 

havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do 

negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos a realização do negócio jurídico juntando cópia do 

contrato entabulado entre as partes (cf. ID n. 14415883) devidamente 

assinado pelo autor (assinatura semelhante a juntada ao petitório inicial, 

sublinhe-se). Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência 

à existência da citada relação jurídica. Sublinho, neste ponto, a 

desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas são 

semelhantes a olho nu. Assim, sem maiores digressões, comprova-se a 

existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se 

a existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Por fim, ainda, analisando as provas trazidas 

pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a 

litigância de má fé daquela, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da 

verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5]. 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 
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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] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000694-71.2018.8.11.0055 Autor (a): Maria José da Conceição 

Ré (u): Oi 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. Trata-se de 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO 

em face de OI S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a 

realização de perícia técnica para solução do litígio. A autora sustenta que 

“(sic) não solicitou os serviços da reclamada, tampouco autorizou terceiro 

a fazer. Ademais não possui nenhum serviço de assinatura de telefonia, 

portanto essa restrição é indevida”. Todavia, a ré afirma que há relação 

jurídica entre as partes, uma vez que a autora havia solicitado a 

transferência de sua linha de telefone. Para tanto, junta aos autos “telas 

sistêmicas” do cadastro da autora e o áudio do atendimento telefônico no 

qual teria sido autorizada a citada transferência. Mostra-se imprescindível 

a realização de perícia fonética para averiguar a veracidade e a similitude 

do referido áudio com a voz da autora. Sublinha-se que a citada perícia 

não se coaduna com a chamada “perícia informal” prevista no art. 35 da 

Lei 9.099/95, porque a primeira possui natureza complexa incompatível 

com os princípios que norteiam o rito sumaríssimo. Nesse sentido é o 

entendimento da E. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. GRAVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO APRESENTADA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. A 

prova pericial fonética é a única pertinente para comprovar a ocorrência 

ou não de fraude na contratação e é incompatível com o rito Juizado 

Especial, impondo-se, portanto, a extinção do processo sem resolução do 

mérito. VOTO Egrégia Turma: Trata-se de recurso inominado interposto por 

Claro S.A. contra sentença que declarou inexigível o débito questionado 

na petição inicial e a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de 

indenização por danos morais. Aduz a recorrente que o débito motivador 

da negativação é legítimo, pois oriundo de contrato verbal havido entre as 

partes. A fim de comprovar sua alegação a recorrente apresentou, 

juntamente com a contestação, a gravação da ligação telefônica em que 

foi realizada a suposta contratação. A recorrida, por sua vez, impugnou 

referido documento, ressaltando a péssima qualidade do áudio, não 

permitindo saber se o contratante era mulher ou homem, bem como a 

forma como foram realizadas as perguntas, o que possibilitou a ocorrência 

de fraude. Neste caso, o ponto controvertido, in casu, reside em saber se 

a contratação dos serviços prestados pela empresa requerida em nome 

da requerente foi realizada pela própria requerente ou por terceiro. No 

caso dos autos, evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de 

realização de prova pericial na voz da gravação, para atestar a sua 

veracidade. Registre-se que a realização da prova pericial impõe rito 

complexo que não se coaduna com os princípios da simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que norteiam a Justiça 

Especializada. Conforme dispõe o artigo 3º, caput da Lei nº 9.099/95, "o 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade". A perícia informal, 

prevista no art. 35 da Lei nº 9.099/95, não se coaduna com a perícia 

fonética, de natureza complexa, que viola os princípios da celeridade, da 

informalidade e da simplicidade. A perícia fonética não pode ser realizada 

pela simples inquirição de técnico, conforme prevê o dispositivo legal 

mencionado. Forçoso concluir, assim, que o Juizado Especial não detém 

competência para processar e julgar a demanda manejada, vez que o 

deslinde da controvérsia depende de prova pericial complexa, impondo-se, 

assim, a extinção do processo, sem resolução do mérito. Pelo exposto, 

reconheço, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais para julgar 

a lide e, via de consequência, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito – Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 655645220148110001/2015, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) Assim, 

considerando ser este o ponto nevrálgico do caso posto em análise e por 

ser imprescindível produção de prova pericial complexa para sua 

adequada resolução, necessário é a extinção da presente demanda sem 

julgamento de mérito, por ser demanda de maior complexidade, fugindo, 

assim, da alçada dos Juizados Especiais, na forma do art. 3º, caput da Lei 

9.099/95[5]. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR EXTINTO 

o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários 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] Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001529-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001529-59.2018.8.11.0055 Autor (a): Lucilene Moreira dos 

Santos Ré (u): Vivo 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 
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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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

LUCILENE MOREIRA DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

Verifico que há pedido de desistência da tutela jurisdicional pleiteada (cf. 

ID n. 14513603). Todavia, deixo de acolhê-lo tendo em vista a existência 

de indícios de litigância de má-fé, na forma do enunciado de n. 90 do 

FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). (grifo nosso) Neste 

ínterim, compulsando os autos, inclusive analisando a defesa apresentada 

pelo promovido e documentos ali acostados vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé por parte da autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, o que dá ensejo à sua condenação, nos 

termos dos arts. 79 e 80, II do Código de Processo Civil. Outrossim, 

presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, superada a preliminar suscitada, e 

inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos que 

a parte autora foi negativada por ordem da ré por uma dívida total no valor 

de R$ 531,08 (quinhentos e trinta e um reais e oito centavos), como prova 

certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, afirma peremptoriamente 

a parte autora que desconhece a dívida em questão, por não ter 

contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida, vez que a parte autora não promoveu 

os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato 

entabulado entre as partes (cf. ID n. 14504765) devidamente assinado 

pela autora (assinatura idêntica a juntada ao petitório inicial, sublinhe-se). 

Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência 

da citada relação jurídica. Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se a existência 

de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a 

existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela 

primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a 

parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por fim, 

ainda, analisando as provas trazidas pela autora e as provas trazidas pela 

ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 

80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar a autora ao pagamento das 

faturas inadimplidas que perfazem a monta de R$ 531,08 (quinhentos e 

trinta e um reais e oito centavos), com correção monetária pelo INPC 

desde a data do respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir 

da citação. Ademais, reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, 

por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% (cinco por 

cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c 

art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela 

ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 11 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 11 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] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Autos n. 1000696-41.2018.8.11.0055 Autor (a): Tania Regina da Silva Ré 

(u): Vivo 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. Ab initio, afasto a 

preliminar suscitada porque considero ser despicienda a produção de 

prova pericial para o deslinde do caso em epígrafe, especialmente porque 

as assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 166,08 (cento e sessenta e seis reais e oito 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em 

questão por não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado entre as partes, 

bem como há juntada de cópia de documentos pessoais entregues na 

contratação, em papel timbrado da empresa, com assinatura semelhante 

aos juntados com a petição inicial. Neste contexto, entendo o método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Reitero, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e na contestação pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. Assim, sem 

maiores digressões, comprova-se a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento, legítima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ademais, 

considerando existente a relação jurídica entre autora e ré, bem como 

demonstrado o inadimplemento pela primeira, necessário é a procedência 

do pedido contraposto, devendo a parte autora ser compelida ao 

pagamento das faturas pendentes. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a 

litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da 

verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, 

opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré 

para condenar a autora ao pagamento das faturas inadimplidas que 

perfazem a monta de R$ 166,08 (cento e sessenta e seis reais e oito 

centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do respectivo 

vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação. Ademais, opino 

por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 11 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 11 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] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ELIETE PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001604-98.2018.8.11.0055 Autor (a): Eliete Pereira de Araújo Ré 

(u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 
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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. Ab initio, afasto a preliminar suscitada porque 

considero ser despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do 

caso em epígrafe, especialmente porque as assinaturas a serem 

contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 174,89 (cento e setenta e quatro reais e oitenta 

e nove centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição 

inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a 

dívida em questão por não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão 

pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou 

indevida e, consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, 

havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do 

negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização 

do negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado entre as partes, 

bem como há juntada de cópia de documentos pessoais entregues na 

contratação, em papel timbrado da empresa, com assinatura semelhante 

aos juntados com a petição inicial. Neste contexto, entendo o método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Reitero, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e na contestação pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. Assim, sem 

maiores digressões, comprova-se a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento, legítima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ademais, 

considerando existente a relação jurídica entre autora e ré, bem como 

demonstrado o inadimplemento pela primeira, necessário é a procedência 

do pedido contraposto, devendo a parte autora ser compelida ao 

pagamento das faturas pendentes. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a 

litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da 

verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, 

opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré 

para condenar a autora ao pagamento das faturas inadimplidas que 

perfazem a monta de R$ 174,89 (cento e setenta e quatro reais e oitenta e 

nove reais), com correção monetária pelo INPC desde a data do respectivo 

vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação. Ademais, opino 

por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 11 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 11 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] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

FABIO LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000199-27.2018.8.11.0055 Autor (a): Fabio Lourenço da Silva 

Ré (u): Banco Bradesco 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 
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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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FABIO 

LOURENÇO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A. Ab initio, 

afasto a preliminar suscitada porque considero ser despicienda a 

produção de prova pericial para o deslinde do caso em epígrafe, 

especialmente porque as assinaturas a serem contrastadas são 

semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 74,87 (setenta e quatro reais e oitenta e sete 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida 

em questão por não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual 

a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado entre as partes. 

Neste contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. Reitero, neste ponto, 

a desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e na contestação pela parte ré, isto porque estas são semelhantes a 

olho nu. Assim, sem maiores digressões, comprova-se a existência de 

contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência 

de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e 

existente o negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente 

caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, 

demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Por fim, ainda, analisando as provas trazidas 

pela autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância 

de má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Ademais, opino 

por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 11 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 11 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] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001481-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

DEVANIL JOSE GOULART (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001481-03.2018.8.11.0055 Autor (a): Devanil José Goulart Ré 

(u): Banco Bradesco 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 
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validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a parte autora foi negativada por ordem da 

ré por uma dívida no valor de R$ 949,11 (novecentos e quarenta e nove 

reais e onze centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição 

inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a 

dívida em questão por não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão 

pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou 

indevida e, consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, 

havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do 

negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização 

do negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado entre as partes, 

bem como há juntada de cópia de documentos pessoais entregues na 

contratação com assinatura semelhante aos juntados com a petição inicial. 

Neste contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. É desnecessária a 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e na contestação pela 

parte ré porque estas são semelhantes a olho nu. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se a existência 

de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a 

existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Por fim, ainda, analisando as provas trazidas 

pela autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância 

de má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Ademais, opino 

por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 11 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 11 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] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

RENILDA COSTA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000681-72.2018.8.11.0055 Autor (a): Renilda Costa da Paixão 

Ré (u): Banco Bradesco 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. Ab initio, afasto a preliminar suscitada porque 

considero ser despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do 

caso em epígrafe, uma vez que as assinaturas a serem contrastadas são 

semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 
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preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 105,75 (cento e cinco reais e setenta e cinco 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em 

questão por não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia da confissão de dívida assinada entre as 

partes. Neste contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. Reitero, 

neste ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial para 

analisar a equivalência das assinaturas constantes nos documentos 

arrolados na inicial e na contestação pela parte ré, isto porque estas são 

semelhantes a olho nu. Assim, sem maiores digressões, comprova-se a 

existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se 

a existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Por fim, ainda, analisando as provas trazidas 

pela autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância 

de má fé daquela, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Ademais, opino 

por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 11 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 11 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] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEIDE RODRIGUES SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000062-45.2018.8.11.0055 Autor (a): Roseneide Rodrigues 

Santos da Silva Ré (u): Vivo 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. Ab initio, afasto a preliminar suscitada porque 

considero ser despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do 

caso em epígrafe, uma vez que as assinaturas a serem contrastadas são 

semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 129,20 (cento e vinte e nove reais e vinte 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em 

questão por não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 
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porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato assinado pelas partes. Neste 

contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir dúvidas em 

referência à existência da citada relação jurídica. Reitero, neste ponto, a 

desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e na contestação pela parte ré, isto porque estas são semelhantes a 

olho nu. Assim, sem maiores digressões, comprova-se a existência de 

contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência 

de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e 

existente o negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente 

caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, 

demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela 

primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a 

parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por fim, 

ainda, analisando as provas trazidas pela autora e as provas trazidas pela 

ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 

80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar a autora ao pagamento das 

faturas inadimplidas que perfazem a monta de R$ 129,20 (cento e vinte e 

nove reais e vinte cetavos), com correção monetária pelo INPC desde a 

data do respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da 

citação. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte 

autora e, por conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 12 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 12 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] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

SALETE DA SILVA PORTO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000698-11.2018.8.11.0055 Autor (a): Salete da Silva Porto 

Araújo Ré (u): Vivo 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. Ab initio, afasto a preliminar suscitada porque 

considero ser despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do 

caso em epígrafe, uma vez que as assinaturas a serem contrastadas são 

semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a parte autora foi negativada por ordem da 

ré por uma dívida no valor de R$ 89,97 (oitenta e nove reais e noventa e 

sete centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida 

em questão por não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual 

a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado entre as partes, 

bem como há juntada de cópia de documentos pessoais entregues na 

contratação, em papel timbrado da empresa, com assinatura semelhante 

aos juntados com a petição inicial. Neste contexto, entendo o método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 
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citada relação jurídica. Reitero, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e na contestação pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. Assim, sem 

maiores digressões, comprova-se a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento, legítima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ademais, 

considerando existente a relação jurídica entre autora e ré, bem como 

demonstrado o inadimplemento pela primeira, necessário é a procedência 

do pedido contraposto, devendo a parte autora ser compelida ao 

pagamento das faturas pendentes. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a 

litigância de má fé daquela, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da 

verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, 

opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré 

para condenar a parte autora ao pagamento das faturas inadimplidas que 

perfazem a monta de 89,97 (oitenta e nove reais e noventa e sete 

centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do respectivo 

vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação. Ademais, opino 

por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 13 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 13 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] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI GOMES LIMPIAS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000711-10.2018.8.11.0055 Autor: Arlei Gomes Limpias Réu: 

Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃOPOR DANOS 

MORAIS proposta por ARLEI FOMES LIMPIAS em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a realização de 

perícia técnica para solução do litígio. Ora, no caso, o autor sustenta que 

não celebrou contrato que constitui o débito cuja declaração de 

inexigibilidade pretende, enquanto, de outro lado, a ré apresentou contrato 

com assinatura que alega pertencer ao autor. Há três diferentes 

assinaturas supostamente pertencentes ao autor juntadas aos autos: a 

saber, declaração de hipossuficiência, carteira de identidade e termo de 

adesão de serviços bancários. Assim, considerando ser este o ponto 

nevrálgico do caso posto em análise e por ser imprescindível produção de 

prova pericial para sua adequada resolução, necessário é a extinção da 

presente demanda sem julgamento de mérito, por ser demanda de maior 

complexidade, fugindo, assim, da alçada dos Juizados Especiais, na forma 

do art. 3º, caput da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 3º O Juizado Especial Cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, assim consideradas: Sublinho que sem 

apoio técnico pericial é impossível definir se há fraude no presente caso. 

Assim, pairando dúvidas a respeito da veracidade de documento 

necessária é a perícia grafotécnica a ser realizada sobre esse. É 

exatamente neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO – FALSIDADE DE ASSINATURA – CONHECIMENTO 

ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – ART. 145 C/C ART. 392, 

AMBOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não 

existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado 

determinar a realização de perícia grafotécnica, conforme dispõe o art. 

145, do CPC, uma vez que a solução da questão depende de 

conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir 

a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças. 

(Ap 138334/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015) 

(grifo inexistente no original). RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO 

BUSCANDO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA EM DOCUMENTO - INCIDENTE 

DE FALSIDADE EM AUTOS APARTADOS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA - CAUSA COMPLEXA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Havendo discussão 

acerca da autenticidade de assinatura, em documento imprescindível para 

a análise do mérito, mister a realização de perícia grafotécnica, 

procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme se 

extrai da interpretação teleológica do caput do art. 3º, da Lei nº 9.099/95, 

impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito (inc. II do art. 

51 da Lei dos Juizados Especiais). 2 - Recurso conhecido e não provido. 

(RI 109/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 29/11/2013) 

(grifo nosso). Partindo dessas premissas, bem como se apresentando 

necessária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura aposta no instrumento particular, outro 

caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de 

menor complexidade. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR 

EXTINTO o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 13 de setembro de 
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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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 13 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DE JESUS MALINSKI (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001549-50.2018.8.11.0055 Autor (a): Katia de Jesus Malinski Ré 

(u): Telefônica 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, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 82,01 (oitenta e dois reais e um centavos), 

como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. Todavia, afirma 

peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em questão por não 

ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato assinado pelas partes. Bem 

como, a própria autora afirma que já contratou a empresa ré (cf. ata de 

audiência de conciliação). Neste contexto, entendo o método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Assim, sem maiores digressões, comprova-se a existência de 

contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência 

de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e 

existente o negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente 

caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, 

demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela 

primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a 

parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por fim, 

ainda, analisando as provas trazidas pela autora e as provas trazidas pela 

ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 

80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar a autora ao pagamento das 

faturas inadimplidas que perfazem a monta de R$ 82,01 (oitenta e dois 

reais e um centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do 

respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação. 

Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 13 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 13 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] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (ADVOGADO(A))

EVANDRO LADEIA TRETTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALNICEIA MARIA PICOLI (REQUERIDO)

Alberto Fernando Santa Rosa Ambrosio (ADVOGADO(A))

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

Fazenda Pública Municipal de Tangará da Serra (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001624-26.2017.8.11.0055 VISTOS. A parte promovida 

apresentou embargos de declaração com efeitos infringentes alegando 

haver omissões nos embargos anteriormente apresentado. Por tal razão, a 

parte ré foi intimada para apresentar contrarrazões ao citado recurso. 

Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. 
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Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Em que pesem os termos dos embargos 

opostos, entendo que a r. sentença tratou da temática posta em 

profundidade. Embora não tenham sido acolhidas todas as teses do 

embargante, há fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela 

qual se demonstra que os embargos de declaração não são via própria 

para a citada discussão. Por tudo, verifico ser inadequada a via dos 

embargos de declaração para alteração da decisão, uma vez que não se 

fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. Ausentes as hipóteses 

que os sustentem, somente por meio de recurso poderia ser provido o 

inconformismo, por força do princípio descrito no art. 494 do CPC. Ante o 

exposto, conheço, porém OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES os 

embargos de declaração. Permanece a decisão tal qual foi lançada. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 30 

de julho de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, 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, 30 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000914-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENEIDE DOS ANJOS VERONESE (EXECUTADO)

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Tendo em vista que a pesquisa foi infrutífera, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 01 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002149-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BENTO LOBO (REQUERENTE)

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 26 de Novembro de 2018, às 16h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011431-82.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MEZAQUE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n 

8011431-82.2016.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14934278), embora 

tenha sido devidamente intimado. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, Opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 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 

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, 03 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002124-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO (ADVOGADO(A))

ILDA VIEIRA DOS SANTOS ALVARENGA (REQUERENTE)

CLEBER ALVARENGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZITA FERREIRA VILAS BOAS (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 21 de Novembro de 2018, às 16h45min.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010800-46.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WN FREIOS E EIXOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8010800-46.2013.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA RELATÓRIO 

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO formulado por WN FREIOS E EIXOS 

LTDA – ME aduzindo que deva ser excluído do cálculo do cumprimento de 

sentença os honorários sucumbenciais, pois teria o embargante os 

benefícios da gratuidade da justiça. Contudo, conforme decisão que 

deixou de receber o recurso inominado interposto pela embargante e que 

desta se coaduna este juízo, em se tratando de pessoa jurídica o Supremo 

Tribunal Federal já deixou sedimentado o entendimento segundo o qual 

somente à pessoa física é dado o direito de postular a gratuidade judiciária 

mediante simples afirmação na petição inicial. Entendeu o indigitado órgão 

judiciário de superposição que para a concessão da gratuidade à pessoa 

jurídica é imprescindível a demonstração da incapacidade financeira para 

arcar com os ônus do acionamento da máquina judiciária. Tal fato não 

restou demonstrado, razão pela qual não há se falar em gratuidade da 

justiça, devendo a parte embargante arcar com o pagamento dos 

honorários sucumbenciais, mantendo assim a decisão de 2º grau e a 

decisão de embargos de ID 11795075. Ante o exposto, opino por julgar 

IMPROCEDENTES os presentes embargos, fazendo-o por sentença, com 

julgamento de mérito, determinando o prosseguimento da execução, em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 241 de 728



seus ulteriores termos. Por fim e por consequência, com fulcro no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 07 de julho 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, 07 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

LUCIANO KROETZLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA (ADVOGADO(A))

MARION PALACE HOTEL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. (REQUERENTE)

M. M. D. S. (REQUERENTE)

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELAINE CRISTINA MIGUELETE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO BRANCO (ADVOGADO(A))

 

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: 1001468-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DIAS DA GAMA (ADVOGADO(A))

ILAINE IVANETE HENNIG (REQUERENTE)

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM ACAPULCO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

CAROLINE GALDINO BARREIROS (ADVOGADO(A))

JULIANO JARDIM CAMPOS (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seu procurador, para querendo 

Impugnar a Contestação apresentada, no prazo Legal. Bem como, intimo 

para Audiência de Conciliação designada para o dia 26 de Novembro de 

2018, ás 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000819-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLENI LURDES DO AMARAL WIEDERKEHR (REQUERENTE)

FELIPE BEDIN BIASOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA MARA ROSA GALLEGO (REQUERIDO)

ADENILSON SEVERINO MARTINS (ADVOGADO(A))

NIVALDO APARECIDO GALLEGO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ROSA DIAS (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002066-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NICHELE LEIDA (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002066-85.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:$11 ,448 .00  

REQUERENTE: MARIA NICHELE LEIDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Intimação do advogado da parte autora acerca da 

contestação apresentada nos autos e impugnar, caso queira. Lucas do 

Rio Verde - MT, 14 de setembro de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes 

Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT 

Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002260-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO KATCHAN (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002260-22.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.244,00 

REQUERENTE: MARIO KATCHAN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Intimação do advogado da parte autora para no prazo 

legal apresentar impugnação, caso queira. Lucas do Rio Verde - MT, 14 de 

setembro de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede 

do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000162-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARLI EVELINE SCHULTZ DILL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Intimação Intimação da parte autora para que querendo 

apresente impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002809-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

IDIANETE APARECIDA VERARDI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 242 de 728



RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002809-66.2016.8.11.0045 Intimação para, no prazo legal, impugnar a 

constestação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112881 Nr: 5428-20.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA DE BORTOLO PELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:MT/6735

 CÓDIGO 112881.

Vistos etc.

I. Defiro o imediato levantamento do valor incontroverso indicado à f. 236-v 

(R$ 67.826,36), observando-se os dados bancários indicados pela 

exequente à f. 246.

 II. Expeça-se o necessário, e, após, retornem os autos conclusos para 

decisão acerca da impugnação apresentada.

 III. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 27 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89631 Nr: 3519-11.2013.811.0045

 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: MCS, MCSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ, CCAIDCODB, BJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DO PRADO - 

OAB:4.910/MT, CID ROBSON BOLONHESE - OAB:11699/MT, DEIVISON 

ROOSEVELT DO COUTO - OAB:8.353/MT, FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 CÓDIGO 89631.

Vistos etc.

I. Segundo se infere pelo sistema Apolo, o advogado da parte autora 

retirou os autos em carga no dia 18/07/2018, antes mesmo da publicação 

da sentença que se deu em 20/07/2018, tendo devolvido os autos 

somente em 08/08/2018, dois dias antes de findar o prazo recursal.

 II. Sendo assim, restando evidenciado o cerceamento de defesa, defiro ao 

interessado Banco do Brasil o pedido de reabertura do prazo recursal, 

conforme postulado às f. 3.018/3.019.

III. No mais, cumpram-se as demais determinações constantes na 

sentença.

 IV. Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110735 Nr: 4300-62.2015.811.0045

 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: TEREZINHA BIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 110735.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 13 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35619 Nr: 639-51.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO LUCIO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449-O/MT, 

WILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR - OAB:18593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 35619.

Vistos.

I. Certifique-se a secretaria quanto ao retorno e cumprimento da Carta 

Precatória expedida à fl. 104/105.

II. Defiro o pedido de fls. 114 para o fim de autorizar a penhora/bloqueio 

sobre ativos financeiros encontrados nas contas ou aplicações 

financeiras da parte executada até o limite do crédito indicado na 

execução, por meio de penhora on line via BACENJUD.

III. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

IV. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 V. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87494 Nr: 1323-68.2013.811.0045

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MORATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 87494.

Vistos.

I. Defiro o pedido de fl. 109 para o fim de autorizar a penhora/bloqueio 

sobre ativos financeiros encontrados nas contas ou aplicações 

financeiras da parte executada até o limite do crédito indicado na 

execução, por meio de penhora on line via BACENJUD.

II. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

III. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 
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das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93089 Nr: 329-06.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APL, MEHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSEML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235, MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:MT 

5.222

 CÓDIGO 93089.

Vistos etc.

I. Defiro o pedido de nova tentativa de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

II. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

III. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Ainda visando a penhora sobre ativos financeiros encontrados em 

contas ou aplicações financeiras da parte executada, oficie-se às 

Cooperativas de crédito indicadas à f. 184-v.

 V. Outrossim, defiro a busca de veículos em nome da executada por meio 

do sistema RENAJUD.

VI. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

VII. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

VIII. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de quinze 

(15) dias.

IX. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 32518 Nr: 2242-96.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

Wanderley Antônio de Freitas - OAB:30.575 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 32518.

Vistos etc.

1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública, apresentada pelo INSS (f. 202/203), alegando excesso de 

execução, ao argumento de incorreção no cálculo apresentado pela 

exequente (f. 193/195) quanto a data de início do benefício (DIB).

 A exequente se manifestou em seguida (f. 220/221) alegando que os 

cálculos apresentados estão em perfeita sintonia com o julgado.

2. Vieram os autos conclusos. Decido.

O acórdão de f. 167/171 determinou como termo inicial do benefício a data 

da postulação administrativa ou o dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença.

 Dito isso, tem-se que a DIB constante no cálculo da exequente 

(01/07/2006) está em consonância com o acórdão e com as informações 

registradas na inicial e nos extratos previdenciários constantes dos autos 

(f. 19, 61, 196 e 214), de onde se extrai que a exequente obteve a 

concessão do benefício de auxílio-doença em 12/08/2005, tendo o mesmo 

sido cessado em 17/05/2006, inobstante tenha postulado novamente (e 

indeferido) em 03/09/2008.

 Desnecessária qualquer consideração quanto ao termo/data final dos 

cálculos, pois a data final considerada no cálculo da exequente 

(17/04/2013) coincide com a data inicial de deduções utilizada pelo INSS 

em seu cálculo (18/04/2013 – vide f. 204).

 3. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e 

Homologo os cálculos apresentados pela exequente (f. 193/195).

3.1. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se:

a) Ofício requisitório de PRECATÓRIO do montante de R$ 99.807,72, como 

devido à parte exequente;

b) Requisição de RPV em favor de Balem e Freitas Advogados 

Associados, registrada na OAB/PR sob o nº 2.746 e inscrita no CNPJ nº 

11.665.542/0001-08, no valor de R$ 8.625,24, com espeque na súmula 

vinculante nº 47.

 3.2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 29 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113272 Nr: 5631-79.2015.811.0045

 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: ADEILTON RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341-OAB/SP

 CÓDIGO 113272.

Vistos etc.

I. Retifico o item V de f. 301, para o fim de determinar que o valor 

depositado à f. 293-v seja destinado ao Instituto Pe. João Peter (Banco 

Sicredi, agência 0810, conta nº 44671-8), entidade devidamente habilitada 

no processo código 135794 (Diretoria do Fórum).

 II. Cumpra-se. Às providências.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 32570 Nr: 2264-57.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILURDES REOLON BIASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.6417107

 CÓDIGO 32570.

Vistos etc.

I. Considerando que a parte exequente concordou com os valores 

apresentados pelo executado (f. 142.v – a numerar), e levando por estima 

que o valor em execução ultrapassa o teto constitucional para requisição 

de pequeno valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF, expeça-se:

a) ofício requisitório de PRECATÓRIO do montante de R$ 51.315,85 como 
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devido à parte exequente;

b) Requisição de RPV em relação ao advogado que patrocinou a causa, 

no montante de R$ 3.322,61 — (honorários de sucumbência), com 

espeque na súmula vinculante nº 47.

 II. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da expedição do ofício 

requisitório, intime-se a parte exequente para informar, em 10 (dez) dias, 

se ocorreu o pagamento do RPV.

III. Em caso positivo, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.

 Lucas do Rio Verde-MT, 28 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114191 Nr: 6260-53.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANDO ALVES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 CÓDIGO 114191.

Vistos etc.

I. Defiro a busca de veículos em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD.

II. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

III. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

IV. Outrossim, defiro desde já o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

V. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

VI. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 VII. Ao final de todo expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

VIII. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 30 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 109241 Nr: 3512-48.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENINSULA INTERNACIONAL S.A., ERIC DE 

OLIVEIRA SANTOS, CAROLINE BEATRIZ DA CRUZ VIANNA SANTOS, 

GILMAR MECHELS, LARISSA MYLENE EIDAM MICHELS, SILAS 

APARECIDO DOS SANTOS, VERA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARCELO DE SOUZA 

ROCHA - OAB:34.549 PR

 CÓDIGO 109241

Vistos etc.

I. Nada sendo requerido, nos termos da decisão de fl. 114, o processo 

encontra-se suspenso.

II. Após decurso do prazo acordado nos autos, intime-se a parte credora 

para que manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito no prazo de 15 

(quinze) dias.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 27 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95311 Nr: 2143-53.2014.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDA E M CARDOSO ME, RUMILDA 

ELODIA MORAGA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT. 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO Nº 95311.

Vistos etc.

I. Defiro a busca do endereço da parte executada nos sistemas de 

informações disponíveis.

II. Realizada a pesquisa e sendo apresentado endereço diverso daqueles 

constantes nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para 

citação/intimação da parte executada, nos termos do disposto na decisão 

inicial.

III. Outrossim, sendo verificado que o endereço informado é o mesmo do 

constante nas últimas tentativas de localização, determino a realização da 

citação mediante a expedição de edital, observado o conteúdo do art. 257 

do Código de Processo Civil. Estabeleço prazo de 20 (vinte) dias.

IV. Nesta hipótese, transcorrido o prazo, desde já nomeio como curador 

especial à parte executada citada mediante a expedição de edital, na 

forma do art. 72, inciso II do CPC, a Defensoria Pública, que deverá ser 

intimada para que se manifeste nos autos.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 111168 Nr: 4503-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PKN, CMBDS, PKJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT, ANDRÉIA 

LEHNEN - OAB:10.752-B/MT

 CÓDIGO 111168.

Vistos etc.

I. Diante do comunicado às f. 151/152, expeça-se novo termo de fiel 

depositário acerca dos bens penhorados, observando-se os dados do 

depositário informado pela exequente, o qual deverá ser cientificado do 

dever de zelar e não abrir mão até posterior ordem judicial (art. 840, II e § 

1º, CPC). Atente-se quanto a exclusão dos bens que foram objeto de 

reintegração de posse via embargos de terceiro (somente aqueles cuja 

reintegração de posse tenha sido de fato cumprida/realizada).

 II. Quanto ao pedido de levantamento dos valores penhorados às f. 

112/113, certifique-se se os executados foram intimados, conforme 

determinado no item II de f. 109.

III. Defiro o pedido de nova tentativa de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras dos 

executados, até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 
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penhora on line via BACENJUD.

IV. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

V. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 VI. Defiro, ainda, o pedido de nova busca de veículos em nome dos 

executados, por meio do sistema RENAJUD, sem prejuízo das restrições já 

realizadas à f. 114.

 VII. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

VIII. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

IX. Por fim, defiro o pedido de requisição da última declaração de imposto 

de renda dos executados (exercício 2017). Para tato, expeça-se ofício 

eletrônico para a Receita Federal, através do Sistema INFOJUD.

X. Ao final de todo o expediente, intime-se a parte credora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de quinze (15) dias.

XI. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 1733 Nr: 2996-77.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZINHA GIACOMAZZI, LUIZ 

GIACOMAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 1733.

Vistos etc.

I. Abra-se vistas a parte Exequente, via remessa dos autos, para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se quanto ao petitório de fls. 263/271.

II. Após, retorne-me os autos conclusos para deliberações.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 27 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 33183 Nr: 2966-03.2009.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO VALCANAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA TOTAL COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA, ANDRÉ ROOS, ANDRÉIA FENNER, PERCI ALFONSO 

WALTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 33183.

Vistos etc.

CUMPRA-SE o despacho de f. 226.

Lucas do Rio Verde-MT, 27 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 94301 Nr: 1256-69.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CASAGRANDE ME, ESPOLIO DE 

GABRIEL CASAGRANDE, ADELINO AMALCABURIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 CÓDIGO 94301.

Vistos etc.

I. Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital do executado Adelino 

Amalcaburio, eis que não restaram esgotadas as tentativas de sua citação 

pessoal nos diversos endereços indicados na pesquisa realizada à f. 136. 

Certifique-se acerca dos endereços onde o executado ainda não foi 

procurado e intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito.

II. Proceda-se a pesquisa de endereço de Michely Grabriela Azevedo 

Casagrande (CPF 087.179.199-40), representante do espólio de Gabriel 

Casagrande, junto aos sistemas de informações disponíveis, e, 

apresentado endereço diverso do informado à f. 152, expeça-se o 

necessário para sua citação.

 III. Defiro a penhora sobre os bens imóveis identificados às f. 138/145, de 

propriedade de Gabriel Casagrande ME.

 IV. Proceda-se na forma disposta no § 1º do art. 845 do CPC, devendo o 

exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por 

terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de 

mandado judicial, a qual deverá ser expedida por esta secretaria.

V. Em seguida, expeça-se o necessário à avaliação dos bens penhorados 

e intimação da executada (observe-se o endereço indicado à f. 84, 

quando da realização da citação).

VI. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81118 Nr: 4928-90.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOUSQUER & PADILHA LTDA, URSULA 

MARILYN MOUSQUER, JAIR ANTONIO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 81118

Vistos etc.

I. Determino a busca do endereço das partes executas nos sistemas de 

informações disponíveis tendo em vista o vasto lapso temporal decorrido 

da última tentativa.

II. Realizada a pesquisa junto aos sistemas disponíveis, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação/intimação da 

parte executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

III. Outrossim, sendo verificado que o endereço informado é o mesmo do 

constante na última tentativa de localização, determino a realização da 

citação da parte requerida mediante a expedição de edital, observado o 

conteúdo do art. 257 do Código de Processo Civil. Estabeleço prazo de 20 

(vinte) dias.

IV. Nesta hipótese, transcorrido o prazo, desde já nomeio como curador 

especial à ré, citada mediante a expedição de edital, na forma do art. 72, 

inciso II do CPC, o Dr. Sérgio Alberto Botezini do Núcleo de Prática Jurídica 

da Faculdade La Salle, que deverá ser intimado para que se manifeste nos 

autos.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 13 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112848 Nr: 5406-59.2015.811.0045

 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: JOÃO DOS SANTOS FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT, ANDRÉIA 

LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT

 CÓDIGO 112848.

Vistos etc.

CUMPRA-SE conforme determinado no item 2 de f. 142 e reiterado à f. 146.

 Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 2835 Nr: 60-26.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTEC CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2.615/MT, MAURO JOSÉ PEREIRA - OAB:4655

 CÓDIGO 2835.

Vistos etc.

I. Defiro o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos financeiros 

encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte executada até 

o limite do crédito indicado na execução, por meio de penhora on line via 

BACENJUD.

II. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

III. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Defiro, ainda, a pesquisa de bens móveis existentes em nome da parte 

executada, via sistema RENAJUD.

V. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

VI. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

VII. Defiro, ainda, o pedido de requisição das últimas declarações de 

imposto de renda da parte executada (somente a empresa executada, e 

não de seu sócio, pois não houve a desconsideração da personalidade 

jurídica). Para tato, expeça-se ofício eletrônico para a Receita Federal, 

através do Sistema INFOJUD, vez que não há qualquer violação de 

intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo 

os de cunho fiscal. Além do que, a vida privada da parte executada 

permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas serão 

acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Veja-se ainda que 

não forem localizados outros bens para a garantia da dívida.

VIII. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo.

IX. Ao final de todo o expediente, intime-se a parte credora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

suspensão da execução.

X. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120012 Nr: 548-48.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO SIMONI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 120012.

 TIPO: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

Requerente: João Simoni Neto.

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Vistos etc.

1. Trata-se de ação que objetiva à obtenção de aposentadoria por 

invalidez (há pedido alternativo), de segurado obrigatório, narrando em 

suma, que a parte autora está acometida de enfermidade total e 

permanente que a impede de trabalhar.

Com a inicial vieram documentos.

Decisão inicial às f. 56/57 determinando a realização antecipada de perícia 

médica e posterior citação do requerido.

O autor manifestou às f. 62/98 indicando quesitos e juntando novos 

documentos médicos.

 Perícia médica apresentada às f. 113/125.

Manifestação do autor acerca da perícia às f. 126/128.

Citado, o requerido apresentou contestação e documentos às f. 130/142 

sustentando que o autor não cumpriu os requisitos legais para implantação 

do benefício.

O autor apresentou impugnação às f. 144/146, reiterando o pedido de 

aposentadoria apresentado inicialmente.

Em atenção ao despacho de f. 148, o autor manifestou e juntou 

documentos às f. 152/190 afirmando que a sua incapacidade teve início 

em 2012, quando ainda detinha a qualidade de segurado.

2. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Dispõe a Lei nº 8.213/91 sobre a aposentadoria por invalidez:

 “ART. 42. A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, UMA VEZ CUMPRIDA, 

QUANDO FOR O CASO, A CARÊNCIA EXIGIDA, SERÁ DEVIDA AO 

SEGURADO QUE, ESTANDO OU NÃO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA, 

FOR CONSIDERADO INCAPAZ E INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA 

O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA, E 

SER-LHE-Á PAGA ENQUANTO PERMANECER NESTA CONDIÇÃO.

§ 1º A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEPENDERÁ 

DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE MEDIANTE EXAME 

MÉDICO-PERICIAL A CARGO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PODENDO O 

SEGURADO, ÀS SUAS EXPENSAS, FAZER-SE ACOMPANHAR DE MÉDICO 

DE SUA CONFIANÇA.

 § 2º A DOENÇA OU LESÃO DE QUE O SEGURADO JÁ ERA PORTADOR 

AO FILIAR-SE AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NÃO LHE 

CONFERIRÁ DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, SALVO 

QUANDO A INCAPACIDADE SOBREVIER POR MOTIVO DE PROGRESSÃO 

OU AGRAVAMENTO DESSA DOENÇA OU LESÃO.”

 “ART. 43. A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SERÁ DEVIDA A PARTIR 

DO DIA IMEDIATO AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, 

RESSALVADO O DISPOSTO NOS §§ 1º, 2º E 3º DESTE ARTIGO.”

“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 (QUINZE) DIAS 

CONSECUTIVOS.”

 Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador:

A) A COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE;
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 B) IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO;

 C) IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA 

SUBSISTÊNCIA;

D) CARÊNCIA.

No que atine à qualidade de segurado, é certo que esta é adquirida pelo 

exercício laboral em atividade abrangida pela Previdência Social, ou, no 

caso de segurado facultativo, pela inscrição e recolhimento das 

contribuições, onde o contribuinte passa a ostentar a qualidade de 

segurado, que se mantém por meio de recolhimento de contribuições 

periódicas ao sistema.

Carecendo o segurado de recolhimento das contribuições previdenciárias, 

a tendência é de que perca esta qualidade, e com ela todos os direitos que 

lhe são inerentes.

Contudo, o artigo 15 da Lei de Benefícios prevê o denominado 'período de 

graça'. Durante esse período, a qualidade de segurado é mantida, 

independentemente do recolhimento de contribuições. Por conseguinte, 

sobrevindo, durante o período de graça, evento que gere direito a 

determinado benefício, este será devido ao segurado.

De acordo com a redação do artigo 15 da Lei nº 8.213/91, “mantém a 

qualidade de segurado, independentemente de contribuições”:

 “I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado 

que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência 

Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado 

acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às 

Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado 

facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) 

meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) 

contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade 

de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) 

meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa 

situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus 

direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do 

término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para 

recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao 

do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.”

No caso dos autos, as provas demonstram que a incapacidade do autor 

teve início no ano de 2015, consoante laudo pericial de f. 113/125, mesmo 

ano em que o autor realizou o pedido administrativo junto ao requerido (em 

14/04/2015 – f. 54).

 No entanto, percebe-se que o autor deixou de contribuir com a 

Previdência Social em 03/2012 (última contribuição), conforme indica o 

último registro de trabalho em sua CTPS (f. 26) e a última contribuição 

registrada em seu CNIS (f. 141-v).

 Quaisquer das hipóteses de prorrogação/manutenção da qualidade se 

segurado (período de graça) acima descritas não alcançam o período 

relativo à constatação da incapacidade do autor e seu pedido 

administrativo, ocasiões em que o autor já havia perdido completamente 

sua qualidade de segurado.

 Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

TRABALHADOR URBANO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

LEGAIS. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. SENTENÇA 

REFORMADA. (...) 2. Os requisitos para a concessão do auxílio-doença e 

da aposentadoria por invalidez estão dispostos no art. 42, caput e § 2º, da 

Lei 8.213/91, quais sejam: 1) qualidade de segurado; 2) cumprimento do 

período de carência (12 contribuições), quando exigida; 3) incapacidade 

parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente 

(aposentadoria por invalidez) representando esta última aquela 

incapacidade insuscetível de recuperação ou de reabilitação para o 

exercício de atividade que garanta a subsistência (incapacidade total e 

permanente para o trabalho) e 4) não ser a doença ou lesão preexistente 

à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social. 3. Nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213, de 1991, não é devido benefício de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez ao segurado cuja doença que 

motiva o pedido seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da 

Previdência Social ou à recuperação de sua qualidade de segurado, 

exceto se a incapacidade decorrer do agravamento ou de progressão da 

doença ou lesão. 4. O laudo pericial (fls. 138/148) demonstra que a parte 

autora é portadora de hérnia discal lombar, acarretando em incapacidade 

total e temporária para o trabalho. Ainda de acordo com o referido laudo, a 

data de início da incapacidade laborativa remonta a 06/02/2015 (quesito 

"g" - fls. 142). Entretanto, o CNIS (fls. 43/44) revela que o demandante 

recebeu auxílio-doença até 21/09/2012, sendo esta sua última 

movimentação previdenciária, mantendo vínculo com a autarquia 

previdenciária somente até 15/11/2013 (art. 15, § 4º da Lei 8.213/91). 

Dessa forma, restando comprovado nos autos que a incapacidade teve 

início depois de transcorrido o período de graça, incabível a concessão do 

benefício por perda da qualidade de segurada à época em que verificada 

a limitação para o trabalho. (...) (ACORDAO 00389812520164019199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA 

TURMA, e-DJF1 DATA:26/01/2018 PAGINA:.)”

Assim, os elementos trazidos ao feito permitem concluir que o autor não 

preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por 

invalidez, tampouco para o auxílio doença, pelos mesmo motivos supra 

mencionados.

 3. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, ficando o autor isento do 

pagamento das custas e despesas processuais, por se tratar de 

beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

3.1. Incabível o reexame necessário.

3.2. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações 

pendentes, ao arquivo.

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

Lucas do Rio Verde, 13 de setembro de 2018.

Cássio Luís Furim

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112834 Nr: 5400-52.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): agiliza prestação de serviços e terraplanagem 

LTDA ME, EVERTON ROBSON WESLING KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:15315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 112834

Vistos etc.

I. Proceda-se a secretaria com atualização do representante processual 

da parte autora.

II. Indefiro o pedido de citação por edital, visto se tratar de medida extrema, 

somente sendo possível na hipótese em que se esgotarem todos os 

meios.

 III. No entanto, com vistas a dar efetividade à celeridade processual, 

determino a busca do endereço do executado, junto aos sistemas 

disponíveis.

IV. Em sendo apresentado endereços diversos daqueles constantes nos 

autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para a citação dos 

referidos requeridos.

V. Do contrário, intime-se a parte requerente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

VI. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde, 09 de julho de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 123159 Nr: 2160-21.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIR LOPES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 248 de 728



RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 123159

Vistos etc.

I. Indefiro o pedido de citação por edital, visto se tratar de medida extrema, 

somente sendo possível na hipótese em que se esgotarem todos os 

meios.

 II. No entanto, com vistas a dar efetividade à celeridade processual, 

determino a busca do endereço do executado, junto aos sistemas 

disponíveis.

III. Em sendo apresentado endereços diversos daqueles constantes nos 

autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para a citação dos 

referidos requeridos.

IV. Do contrário, intime-se a parte requerente para requerer o que 

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

V. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde, 25 de agosto de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105395 Nr: 1473-78.2015.811.0045

 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: RAIMUNDO GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, André Pezzini - OAB:13.844-A/MT, 

VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT, VERA LÚCIA 

MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 CÓDIGO 105395.

Vistos etc.

I. Manifeste-se o requerido quanto ao pleito de f. 261/273 (utilização de 

prova emprestada).

 II. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 28 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 97833 Nr: 4221-20.2014.811.0045

 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): FERNANDO PRECEGUEIRO IVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 CÓDIGO 97833.

 Vistos etc.

I. Tratam-se de pedidos de cumprimento de sentença (débito principal – f. 

165, e verba honorária – f. 166/167), que, somados, totalizam R$ 

80.480,36.

 II. Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença.

 III. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará 

de “cumprimento de sentença”.

IV. Outrossim, deixo de determinar a intimação do devedor nos termos art. 

523 do Código de Processo Civil, vez que, em se tratando de réu revel, o 

prosseguimento do feito executivo é automático após a conversão do 

mandado inicial em mandado executivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO MONITÓRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E 

DESTA CORTE. Em se tratando de réus a respeito dos quais foi decretada 

a revelia, estando representados pela Defensoria Pública na condição de 

Curadora Especial, desnecessária a intimação pessoal dos devedores 

para que cumpram voluntariamente o disposto na sentença, nos termos do 

art. 475-J do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.. (Agravo de 

Instrumento Nº 70067861526, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 09/03/2016)”

V. Defiro o pedido retro para o fim de autorizar a penhora/bloqueio sobre 

ativos financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da 

parte executada até o limite do crédito indicado na execução (R$ 

80.480,36) por meio de penhora on line via BACENJUD.

VI. Caso seja confirmado o bloqueio de ativos financeiros em nome do 

executado, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema BacenJud, que será juntado aos 

autos, providenciando-se, em seguida, a intimação do executado acerca 

da constrição, nos exatos termos do § 3º do artigo 854 do CPC .

VII. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

VIII. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias.

 Lucas do Rio Verde-MT, 21 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42409 Nr: 2718-66.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PACIFICO BOEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320 B/MT, MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - OAB:10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 CÓDIGO: 42409.

Vistos.

1. Nos termos do caput do artigo 40 da Lei 6.830/80, “o juiz suspenderá o 

curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição.”

2. É o caso dos autos. Assim sendo, declaro suspenso o curso da 

execução e, tendo em vista o pedido retro, determino que os autos 

permaneçam em arquivo provisório, sem cancelamento na distribuição, 

porém, dando-se baixa no relatório mensal sem prejuízo do 

desarquivamento a qualquer tempo, desde que encontrado o devedor ou 

bens penhoráveis, ocasião em que a execução prosseguirá (aplicação 

analógica aos §§ 2º e 3º, do art. 40, da LEF).

3. Intime(m)-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 25403 Nr: 3256-86.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO BRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ELIZA MATTOS - 

OAB:32438/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 25403.

Vistos etc.

1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública, apresentada pelo INSS, alegando, em suma, excesso de 

execução, com os seguintes argumentos: equívoco quanto a data de início 
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do pagamento (DIP) e data da parcela final; incorreção na aplicação dos 

juros de mora; não desconsideração da competência recebida em 

duplicidade com os dias trabalhados; incorreção da data usada como base 

de cálculo da verba honorária; e não aplicação dos índices determinados 

pela lei nº 11.960/2009 quanto à correção monetária.

 O exequente se manifestou em seguida rechaçando os termos da 

impugnação. Alega que o termo final do pagamento é o dia 30/10/2016; 

que não é devida dedução do benefício no período trabalhado, ressaltando 

que no caso dos autos o requerente efetuou uma única contribuição como 

contribuinte individual na intenção de assegurar sua qualidade de 

segurado; que utilizou o IPCA-E no tocante à correção monetária, em 

conformidade com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal 

Federal em sede de recurso repetitivo, pelo qual considerou 

inconstitucional o art. 1-F da lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela lei 

nº 11.960/2009; que se equivocou ao calcular os honorários advocatícios 

de sucumbência, os quais foram reduzidos em segundo grau para 10%, 

sendo devidos até a data da sentença.

 2. Vieram os autos conclusos. Decido.

O acórdão de f. 113/116, deu parcial provimento à apelação interposta 

pelo autor para, mantendo a sentença que concedeu a aposentadoria por 

invalidez, determinar “que o termo inicial do benefício seja a data da 

cessação do benefício anteriormente concedido e que a atualização 

monetária e a taxa de juros a ser observada é a constante do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal em sua versão mais atual, bem como 

estabelecer os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas vencidas até a prolação da sentença (Súmula 111 do STJ), 

limitados, sempre ao percentual constante na sentença, em obediência ao 

princípio do não reformatio in pejus.”

 DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E TERMO FINAL DOS VALORES EM 

EXECUÇÃO

 No que se refere ao período do cálculo em execução, a despeito da 

discussão das partes a respeito, é de se ver que ambas observaram 

atentamente o determinado pelo acórdão, revelando-se correto e 

incontroverso que a execução compreende os valores devidos no período 

de 07/08/2007 a 30/10/2016 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença 

até o dia anterior à implantação da aposentadoria).

 DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

No que se refere aos juros de mora e correção monetária, em 

consonância com a tese acolhida pelo Supremo Tribunal Federal quando 

do julgamento do RE 559.445-AgR/PR, é de rigor a incidência imediata da 

legislação que verse sobre correção monetária e juros de mora, em sua 

versão mais atualizada, não implicando tal procedimento em afronta ao 

instituto da coisa julgada.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

REVISÃO DE BENEFÍCIO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO 

OBRIGATORIEDADE. ART. 475, INCISO II, DO CPC/1973. SENTENÇA 

ULTRA PETITA. VÍCIO SANADO PARA ACOLHER A CONTA DA PARTE 

EXEQUENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

AFASTADA. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. (...) 5. O STF, quando do 

julgamento do RE 559.445-AgR/PR, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, 

acolheu a tese de incidência imediata, nos processos em curso, de 

legislação que verse sobre correção monetária e juros de mora. 6. 

Deve-se aplicar ao cálculo dos valores devidos à parte embargada, os 

critérios de pagamento de correção monetária e juros moratórios, 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em sua versão mais 

atualizada, não implicando, tal procedimento em afronta ao instituto da 

coisa julgada. (...) (TRF da 1ª. Região - AC 0048117-15.2014.4.01.3800 / 

MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, 

Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 29/08/2017)”

Dito isso, extrai-se que que os de juros de mora aplicados pelo exequente 

no cálculo de f. 147/149 (0,5% ao mês durante todo o período) estão em 

desacordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, que prevê a 

fixação em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela 

anteriores, incidindo com essa taxa até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% ao mês 

até 06/2012, e juros de poupança em diante. O cálculo de f. 176/178 foi em 

parte corrigido, porém, não observou quanto à aplicação dos juros de 

poupança após 06/2012.

 Com relação à correção monetária, tanto os cálculos apresentados pelo 

exequente como o cálculo apresentado pelo INSS estão equivocados, eis 

que é de rigor observar o novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária a 

ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda 

Pública.

 Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. Sem razão a parte 

apelante quanto à correção monetária. O Supremo Tribunal Federal, nos 

autos do RE n. 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema e, 

considerando inconstitucional a atualização monetária segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), "uma vez que não se 

qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da 

economia", determinou a utilização do IPCA-E como índice de correção 

monetária a ser aplicado "a todas as condenações impostas à Fazenda 

Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide". 2. Prospera, 

em parte, o inconformismo da apelante quanto aos juros de mora, pois, de 

acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos créditos 

referentes a servidor público, devem ser aplicados juros de mora à razão 

de 1% ao mês da citação até 07/2001; reduzidos para 0,5% de 08/2001 a 

06/2012 e, após, referida data, deve ser observado o disposto na Lei 

12.703/2012. 3. Apelação da União Federal parcialmente provida, nos 

termos do item 2.A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à 

apelação da União Federal. (AC 0060747-76.2013.4.01.3400, 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:13/08/2018)”

DA EXCLUSÃO/DESCONTO RELATIVO AO PERÍODO TRABALHADO 

DURANTE A INCAPACIDADE

 Sem maiores delongas, se mostra descabida nesta fase processual 

(cumprimento de sentença) a pretensão do INSS em proceder desconto do 

período laborado pelo autor durante o período da incapacidade (consta do 

CNIS juntado nos autos o recolhimento de contribuição individual relativo 

no período de 01/01/2008 a 31/01/2008), porquanto não foi determinado 

qualquer desconto desta natureza na sentença/acórdão transitado em 

julgado, devendo ser respeitada a coisa julgada.

 Nesse sentido é a orientação definida pelo e. TRF1:

 “EXECUÇÃO. EMBARGOS. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS RELATIVOS A PERÍODOS 

TRABALHADOS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. NÃO PROVIMENTO. 

1. O título judicial reconheceu o direito à aposentadoria por invalidez desde 

7/12/1994 (data do ajuizamento da ação), a ser calculado pela média dos 

36 últimos salários-de-contribuição, sem autorizar quaisquer descontos 

relativos aos períodos eventualmente trabalhados (sentença/acórdão f. 

9/18). 2. Ainda que as questões levantadas pelo apelante a respeito do 

exercício de atividade remunerada sejam pertinentes, a execução deve 

observar o comando da decisão transitada em julgado, não sendo cabível, 

em sede de embargos à execução, discutir questões que deveriam ter 

sido alegadas no processo de conhecimento, sob pena de afronta à coisa 

julgada (AgRg no AREsp 54.217/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

F ILHO,  Pr ime i ra  Turma,  DJe 28 /03 /2016) .  ( . . . )  (AC 

0002220-20.2012.4.01.3804, JUIZ FEDERAL JOSÉ ALEXANDRE FRANCO, 

TRF1 – 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 DATA:27/09/2016)”

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESCONTO DO PERÍODO LABORADO 

DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA NO CUMPRIMENTO 

DA ORDEM JUDICIAL DE IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

MULTA APLICADA AO INSS. CRÉDITO JUDICIAL AINDA NÃO 

REQUISITADO. CORREÇÃO MONETÁRIA/JUROS DE MORA CONFORME 

MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL: IPCA. LEI Nº 9.494/97, 

ART. 1º-F - ADI 4357. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. 

MODULAÇÃO APENAS NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO DE 

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS. 1. Mesmo incapacitado, muitas vezes, o 

segurado é obrigado a continuar no exercício de sua atividade laboral, 

com sofrimento e provável agravamento da enfermidade, enquanto espera 

a concessão de seu benefício por incapacidade, a fim de manter um meio 

digno de subsistência. 2. A concessão judicial do benefício por 

incapacidade não deve levar em conta eventuais vínculos a que a parte se 

viu forçada a assumir, sob pena de ser duplamente prejudicada em sua 

esfera jurídica. 3. Formada a coisa julgada, a qual deve ser respeitada, 

não há causa constitucional que legitime a relativização de forma a excluir 

a condenação destes períodos em que teria trabalhado. 4. (...) (AC 
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0011233-81.2017.4.01.9199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 – PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

DATA:01/03/2018)”

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que se refere aos honorários advocatícios, imperioso observar que ao 

mesmo tempo em que o acórdão proferido reduziu os honorários para 

10%, fez também expressa ressalva quanto à obediência ao princípio do 

não reformatio in pejus, para o fim de ser observado o percentual 

constante na sentença, que, por sua vez, foi de 20% (vinte por cento) 

sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença (Súmula 

111 do STJ).

 Logo, são devidos honorários no percentual de 20% (vinte por cento) 

sobre as parcelas devidas até a prolação da sentença, em 01/08/2012.

 3. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença para o fim de rejeitar os cálculos apresentados 

pelas partes e determinar ao exequente o recálculo dos valores em 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, atentando-se aos termos retro 

decididos (e mantendo os descontos dos valores percebidos a título de 

benefício assistencial – NB 534.832.363-9).

 3.2. Assim que apresentados os novos cálculos, intime-se o INSS 

mediante remessa dos autos, para manifestação em 15 (quinze) dias.

 3.2.1. Havendo concordância, expeça-se imediatamente ofício requisitório 

de PRECATÓRIO.

 3.3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 03 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 33287 Nr: 3146-19.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHO TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1243345

 CÓDIGO 33287.

Vistos etc.

I. Considerando que o INSS concordou expressamente à f. 205-v com os 

valores apresentados pelo exequente à f. 202, com a exclusão apenas da 

multa de mora (no valor de R$ 80,22), e levando por estima que o valor em 

execução não ultrapassa o teto constitucional para requisição de pequeno 

valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF, expeça-se:

a) Requisição de RPV em favor do exequente Martinho Teles, no valor de 

R$ 8.021,67;

b) Requisição de RPV em favor da advogada Adriane Marcon, no valor de 

R$ 802,17, com espeque na súmula vinculante nº 47.

 II. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da expedição do ofício 

requisitório, intime-se a parte autora para informar, em 10 (dez) dias, se 

ocorreu o pagamento do RPV.

III. Em caso positivo, arquivem-se os autos.

Lucas do Rio Verde-MT, 28 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 9565 Nr: 960-33.2003.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO, DORA 

ALICE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, VERA 

LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 CÓDIGO 9565.

Vistos etc.

I. Defiro como requer à f. 230, suspendendo o andamento do feito por 30 

(trinta) dias.

 II. Decorrido o prazo, intime-se a parte Exequente para manifestar quanto 

ao prosseguimento do feito, no prazo de 15(quinze) dias.

III. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 26942 Nr: 982-18.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI LEFF, TÉRBIO LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - 

OAB:8538-A/MT, JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 CÓDIGO 26942.

Vistos etc.

I. Considerando que não foram localizados produtos para satisfação da 

obrigação originária, devida se faz a conversão da presente execução 

para o rito de pagamento de quantia certa.

 II. Assim, uma vez frustrada a busca e apreensão, e ainda tomando-se 

em consideração que os executados-devedores, devidamente citados (fl. 

41 e 48), não concretizaram, de modo espontâneo, a entrega ou deposito 

da coisa, objeto do contrato celebrado entre as partes, com espeque no 

conteúdo normativo do art. 809, §2º do Código de Processo Civil, 

DETERMINO a conversão da ação de execução para entrega de coisa 

incerta em execução por quantia certa.

III. Por outro lado, com relação à liquidação do valor da coisa e perdas e 

danos, levando-se por linha o entendimento sedimentado sobre a matéria, 

deve o preço da saca de soja (no presente caso) indexar-se em 

conformidade com a cotação registrada na data do pedido do vencimento 

da obrigação. Nesse sentido:

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO 

ADESIVO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SOJA EM 

GRÃOS) CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. COTAÇÃO 

DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DOS TÍTULOS. POSSIBILIDADE. 

DA CONVERSÃO. O valor do produto a ser utilizado para a conversão de 

execução para entregar coisa incerta em execução por quantia certa é o 

da cotação do produto na data do vencimento do título. (...). (TJRS 

Apelação Cível Nº 70068008192, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 10/03/2016).

IV. Assim, considerando-se que a obrigação de entrega de coisa incerta 

se venceu em 30/04/2005 (vide cláusula segunda do contrato – fl. 27), 

entendo correto o valor apontado no cálculo de fls. 177/189, ou seja, para 

fins de liquidação, o valor da saca de soja de 60KG será equivalente a R$ 

26,40.

V. Sobre tais valores deve ainda incidir cláusula penal de 20% e os 

encargos previstos.

VI. De se destacar, outrossim, que a indenização, derivada de perdas e 

danos, corresponde à ideia de ressarcimento, ao patrimônio do credor, 

dos prejuízos em que incorreu, decorrente da inexecução, total ou parcial, 

do contrato, em razão da concreta ou real diminuição da extensão do 

patrimônio (dano emergente) ou em função do que, em perspectiva 

estimativa, deixou de auferir (lucro cessante). Portanto, como forma de 

dar-se vazão ao princípio da causalidade, tomando-se em consideração 

que o executado, em razão do inadimplemento da obrigação, motivou o 

ajuizamento da demanda, deduz-se que as despesas e custas judiciais 

decorrentes da judicialização do conflito devem ser ressarcidas ao 

credor.

VII. Por conseguinte, DETERMINO que o valor da coisa e perdas e danos 

permaneça estabelecido na quantia em dinheiro ao valor indicado, 

acrescido dos valores despendidos a título de custas judiciais.

VIII. Intimem-se os devedores dos valores apresentados nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para manifestação.

 IX. Após, manifeste-se o Exequente quanto ao prosseguimento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Lucas do Rio Verde-MT, 12 de setembro de 2018.
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CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80399 Nr: 4472-43.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDDVEPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRIV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 80399

Vistos etc.

I. Diante do vasto lapso temporal que a demanda se arrasta, determino a 

busca do endereço da parte executa nos sistemas de informações 

disponíveis.

II. Realizada a pesquisa junto aos sistemas disponíveis, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação/intimação da 

parte executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

III. Outrossim, sendo verificado que o endereço informado é o mesmo do 

constante na última tentativa de localização, intime-se a parte autora para 

que manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 10 

(dez) dias.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 13 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91943 Nr: 5832-42.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA CENTRO NORTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT

 Código: 91943

Vistos etc.

I. Tendo em vista novos documentos juntados nos autos, abra-se vistas a 

parte Exequente, via remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, a parte autora manifeste-se quanto ao petitório de fls. 77/90 

(penhora de dinheiro e bens móveis).

 II. Determino à modificação de restrição do bem móvel de placa JYW-8534 

(fl. 73) a fim de evitar maiores transtornos a parte executada.

 III. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde, 13 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 124449 Nr: 2747-43.2016.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO KERECZ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DAL MOLIN - 

OAB:15887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 CÓDIGO 124449.

Vistos etc.

I. Remeta-se cópia da sentença de f. 145/149 aos autos da execução em 

apenso (código 111168), conforme já determinado e ainda não cumprido.

 II. Ato contínuo, CUMPRA-SE conforme determinado à f. 201 e reiterado à 

f. 203, remetendo-se o presente feito ao e. TJMT.

III. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112394 Nr: 5131-13.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENINSULA INTERNACIONAL S.A., ERIC DE OLIVEIRA 

SANTOS, CAROLINE BEATRIZ DA CRUZ VIANNA SANTOS, GILMAR 

MECHELS, LARISSA MYLENE EIDAM MICHELS, SILAS APARECIDO DOS 

SANTOS, VERA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZILIO BACELLAR NETO - 

OAB:7.425 PR, MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - OAB:13.390, 

RODRIGO SHIRAI - OAB:25.781 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 CÓDIGO 112394

Vistos etc.

I. Nada sendo requerido, nos termos da decisão de fl. 402, o processo 

encontra-se suspenso.

II. Após decurso do prazo acordado nos autos, intime-se a parte credora 

para que manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito no prazo de 15 

(quinze) dias.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 27 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 15232 Nr: 1116-50.2005.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NAKIRI, ROSANE TEREZINHA LAZZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, ELIZIANE KOCH - OAB:6167/B, LUIS FILIPE OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:7206-B/MT

 CÓDIGO 15232

 Vistos etc.

Cuida-se de acordo entabulado entre as partes Vicente Aparecido 

Francisco Costa, José Nakiri e Rosane Terezinha Lazzari, envolvendo, 

ainda, o terceiro Luciano Lobo, com o objetivo de por fim à presente 

demanda.

 Desta forma, tendo as partes e outro interessado apresentado ao juízo 

solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial.

ISTO POSTO, homologo o acordo entabulado às f. 305/307, que passa a 

fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito.

 Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal.

Em atenção ao acordado, expeça-se imediatamente o necessário ao 

levantamento da penhora procedida no presente feito.

 INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios para fins de baixa de 

averbações premonitórias, haja vista que, tal como ocorre no caso 

descrito no §2º do art. 828 do CPC, é incumbência da parte exequente 

providenciar o necessário ao cancelamento das averbações por ela 

realizadas.

 Custas e honorários conforme acordado.

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

Lucas do Rio Verde-MT, 27 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112028 Nr: 4933-73.2015.811.0045

 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: MARILENE DOS REIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 CÓDIGO: 112028.

Vistos.

I. Tendo em vista o vasto lapso temporal decorrido, para a produção da 

prova pericial, revogo a nomeação de fl. 118.v., e NOMEIO para exercer a 

função de perito, o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, médico, 

cujos dados poderão ser consultados na secretaria judicial, que deverá 

ser intimado para que, no prazo de impostergável de 10 (dez) dias, 

informe a aceitação da nomeação e APRESENTE PROPOSTA DE 

HONORÁRIOS e indique data, e horário para a realização dos trabalhos.

II. Após, proceda-se a Secretaria Judicial com as determinações 

pendentes de cumprimento contidas na decisão saneadora de fls. 118/119 

(itens XIV e seguintes).

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 29078 Nr: 3094-57.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BAU ARISI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 CÓDIGO 29078.

Vistos etc.

I. Defiro a busca de veículos em nome dos executados por meio do 

sistema RENAJUD.

II. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

III. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

IV. Outrossim, defiro desde já o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

V. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

VI. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 VII. Defiro ainda a expedição de ofício eletrônico para a Receita Federal, 

requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda da 

Executada, através do Sistema Infojud, vez que não há qualquer violação 

de intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, 

mesmo os de cunho fiscal. Além do que, a vida privada da parte 

executada permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas 

serão acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Veja-se 

ainda que não forem localizados outros bens para a garantia da dívida.

VIII. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo.

IX. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

X. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 31 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 40824 Nr: 1129-39.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIMONI ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MIGUEL ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 CÓDIGO 40824.

 Vistos etc.

I. Cumpra-se despacho de fl. 103 e expeça-se certidão de crédito em 

favor do Exequente.

II. Defiro pedido de fl. 107/108 para que proceda-se com nova tentativa de 

penhora/bloqueio sobre ativos financeiros encontrados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada até o limite do crédito indicado 

na presente ação, por meio de penhora online via BACENJUD.

III. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, caso não o tenha 

constituído, pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, 

nos exatos termos do § § 2º e 3º do art. 854 do CPC.

 IV. Fica a intimação do devedor dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 V. Resultando em bloqueio de quanti ínfima ou restando esta infrutífera, 

nos termos do artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC, intime-se o 

executado, por meio de seu advogado ou pessoalmente (caso não tenha 

advogado constituído), para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens 

sujeitos a penhora e seus respectivos valores, sob pena de, não o 

fazendo, sua conduta estar sujeita a caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa de até 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado do débito em execução, a qual, se aplicada, 

será revertida em proveito do exequente e exigível na própria execução, 

sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

VI. Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 11 de julho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85498 Nr: 5090-51.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA LOPES SILVA DE SOUZA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. P . SALVADOR - 

OAB:10279/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 85498.

Vistos etc.

I. Tendo em vista que o feito já se prolonga há anos e que as tentativas de 

citação da parte executada restou até então inexitosas, defiro o pedido 

busca de veículos em nome dos executados, por meio do sistema 
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RENAJUD.

II. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

III. No mais, determino a busca do endereço dos executados nos sistemas 

de informações disponíveis.

IV. Realizada a pesquisa e sendo apresentado endereço diverso daqueles 

constantes nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para 

a citação.

V. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101641 Nr: 22322-08.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ALEXANDRE ARENA COELHO, 

LUCIANO ARMANDO SETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 101641

Vistos etc.

I. Sem prejuízo, determino a busca do endereço das partes executas nos 

sistemas de informações disponíveis tendo em vista o vasto lapso 

temporal decorrido da última tentativa.

II. Realizada a pesquisa junto aos sistemas disponíveis, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação/intimação da 

parte executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

III. Outrossim, sendo verificado que o endereço informado é o mesmo do 

constante na última tentativa de localização, determino a realização da 

citação da parte requerida mediante a expedição de edital, observado o 

conteúdo do art. 257 do Código de Processo Civil. Estabeleço prazo de 20 

(vinte) dias.

IV. Nesta hipótese, transcorrido o prazo, desde já nomeio como curador 

especial à ré, citada mediante a expedição de edital, na forma do art. 72, 

inciso II do CPC, o Dr. Sérgio Alberto Botezini do Núcleo de Prática Jurídica 

da Faculdade La Salle, que deverá ser intimado para que se manifeste nos 

autos.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 13 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80290 Nr: 4360-74.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMOEL DOMINGOS DA COSTAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA SILVA SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 80290.

Vistos etc.

I. Defiro o pedido de nova tentativa de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

II. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

III. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Defiro, ainda, o pedido de requisição das últimas declarações de 

imposto de renda da parte executada. Para tato, expeça-se ofício 

eletrônico para a Receita Federal, através do Sistema INFOJUD, vez que 

não há qualquer violação de intimidade a busca de bens da parte 

devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho fiscal. Além do que, a 

vida privada da parte executada permanecerá intocada, e as informações 

patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na tramitação do 

processo. Veja-se ainda que não forem localizados outros bens para a 

garantia da dívida.

V. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo.

VI. Em vista do desinteresse do credor na penhora do veículo 

anteriormente indicado, proceda-se a retirada das restrições realizadas 

via REJANUD (f. 53 e f. 127).

 VII. Indefiro os demais pedidos referentes a busca de bens da parte 

executada, posto se tratarem de diligências que devem ser adotadas pela 

parte interessada.

 VIII. Quanto a eventual penhora de percentual de salário e verbas de 

FGTS, desde já indefiro, pois, conforme entendimento consolidado pelo e. 

STJ, a impenhorabilidade de verbas salariais do devedor somente pode 

ser flexibilizada para pagamento de dívidas de caráter alimentício, que não 

é o caso dos presentes autos.

 Nesse sentido:

 “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. PRETENSA APLICAÇÃO DA SÚMULA 211/STJ. 

DESCABIMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA 

ALIMENTAR/SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026 DO 

CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. (...) II - In casu, o 

Tribunal de origem examinou, efetivamente, a penhorabilidade dos 

numerários depositados na conta-corrente do executado, não havendo 

falar na alegada falta de prequestionamento. III - Esta Corte firmou 

posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis 

salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda 

quando depositados em conta-corrente, excetuadas, apenas, as 

hipóteses de execução de alimentos. (...) (STJ - AgInt no REsp 

1720820/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)”

IX. Ao final de todo o expediente, intime-se a parte credora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

suspensão da execução.

X. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 21 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102810 Nr: 152-08.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONY GABRIEL DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO Nº 102810

TIPO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Vistos etc.

 Cuida-se de embargos de declaração (f. 161) em que se argumenta que a 

sentença combatida incorreu em vício de contradição/erro material.

 RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, da análise das razões dos embargos de declaração verifico que 

a sentença incorreu, em verdade, em erro material por equívoco de 

percepção, pois condenou o INSS ao pagamento/implantação do benefício 
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de amparo social, porém, ao deferir a antecipação de tutela, determinou o 

estabelecimento da aposentadoria.

 ISTO POSTO, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, 

CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para o fim de sanar vício 

material contido na sentença de f. 152/158, passando a constar que o 

deferimento da antecipação de tutela consiste no estabelecimento do 

benefício de amparo social (e não aposentadoria), em 30 (trinta) dias.

 Permanecem inalteradas as demais disposições contidas na sentença.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde – MT, 28 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 96927 Nr: 3480-77.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAZUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - ME, VINÍCIUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS, ELDER LUIZ BIAZUS, 

ANA IOLANDA GIACOMINI BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 CÓDIGO: 96927.

Vistos.

I. Diante da renúncia de fl. 159, tendo em vista que os requeridos foram 

citados pessoalmente na fase de conhecimento e deixaram de constituir 

advogado nos autos, torno sem efeito certidão de fl. 170.

II. Nessa nova fase, de cumprimento de sentença, por serem revéis os 

executados, com as reformas trazidas pela Lei nº 11.232/05, defiro o 

pedido de fl. 171/172 para o fim de autorizar a penhora/bloqueio sobre 

ativos financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da 

parte executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL 

NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL. CITADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, O RÉU NÃO 

CONSTITUIU PROCURADOR. DECRETADA SUA REVELIA E CONDENADO 

EM AÇÃO DE COBRANÇA, APRESENTA-SE DESNECESSÁRIA SUA 

INTIMAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO 

ART. 346 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70075815415, 

DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DO RS, RELATOR: 

UMBERTO GUASPARI SUDBRACK, JULGADO EM 06/02/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. EM SE 

TRATANDO DE RÉ QUE TEVE SUA REVELIA DECRETADA, 

DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL PARA QUE CUMPRA 

VOLUNTARIAMENTE O DISPOSTO NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 

523 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 70073089252, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: GUINTHER SPODE, JULGADO 

EM 31/08/2017).

III. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

IV. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 V. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 100561 Nr: 6361-27.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAAC COSTA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FREITAS DE NOVAES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR FARCHI DE SOUZA - 

OAB:282598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE BARTH - 

OAB:15223/MT, Tiani Barea - OAB:22616/O

 CÓDIGO 100561.

Vistos etc.

I. Defiro a busca de veículos em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD.

II. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

III. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

IV. Outrossim, defiro desde já o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

V. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

VI. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 VII. Ao final de todo expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

VIII. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 20 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98894 Nr: 5099-42.2014.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2.615/MT, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - 

OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 98894.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para a análise 

do(s) recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 13 de setembro de 2018.
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 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115530 Nr: 6970-73.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALBERTO DAL MOLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:OAB/MT 

16.226-B, TIANE VIZZOTTO - OAB:OAB/MT 12.679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 CÓDIGO 115530.

Vistos etc.

I. Oficie-se ao juízo deprecado solicitando informações quanto ao 

cumprimento da carta precatória de f. 152. Caso a finalidade deprecada 

não tenha sido cumprida, intime-se o embargante para requerer o que 

entender de direito, observando a informação prestada pela 

embargada/exequente às f. 151/152 dos autos da execução em apenso 

(código 111168) quanto à localização dos bens.

II. Certifique-se quanto à citação da embargada por meio de seus 

procurados e se houve ou não resposta aos presentes embargos.

III. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 133144 Nr: 7393-96.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRUSKA TORRES GRANGEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAMIR VENÂNCIO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/PB 18738, RAFAEL ALENCAR DE LIMA - 

OAB:OAB PB 20.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXSANDRO 

AQUINO DE MELO - OAB:OAB PB 20439

 PROCESSO Nº 7393-96.2016.811.0045 – CÓDIGO: 133144

Vistos etc.

I. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Como não houve o 

oferecimento de contestação, desnecessário o consentimento da parte 

requerida para a desistência. A desistência da ação não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

II. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação, e, por 

corolário, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

III. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 90 do Código 

de Processo Civil, condeno a parte que desistiu ao pagamento das custas 

e despesas processuais.

 IV. Incabíveis os honorários advocatícios, já que a desistência ocorreu 

antes da citação, vale dizer, antes mesmo de ingressar nos autos 

advogado do réu (STJ-1ª Turma, REsp 17.613-0-SP; RT 666/110, RJTJESP 

93/199, 113/137, JTA 45/177).

V. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

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

Lucas do Rio Verde, 29 de Agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 37537 Nr: 2574-29.2010.811.0045

 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: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL SANTANA BORGES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 37537.

Vistos etc.

I. Com fundamento no artigo 4º do Decreto-Lei nº. 911/69 com redação 

dada pela Lei n° 11.343/2014, defiro o requerimento de conversão 

postulado, e, em decorrência, converto a Ação de Busca e Apreensão em 

Ação de Execução.

 II. Efetuem-se as necessárias anotações, inclusive no distribuidor, e 

retifiquem-se a autuação e registros cartorários.

III. Cite-se a parte executada para que efetue o pagamento da dívida, no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou 

indique bens passíveis de penhora, cientificando-a também de que poderá 

opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o 

caso, na forma do art. 231 do CPC.

 IV. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º).

V. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação da parte executada (CPC, art. 829, § 1º).

 VI. Não sendo encontrada a parte executada, o oficial de justiça deverá 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

promovendo-se, na sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 

do CPC.

VII. Caso a parte executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e 

art. 1.051, do CPC, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica.

Lucas do Rio Verde-MT, 13 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105113 Nr: 1356-87.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINETE MEDEIROS DE AMORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB-SP 231.747, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 105113

Vistos etc.

I. Determino a busca do endereço da parte executa nos sistemas de 

informações disponíveis tendo em vista a não realização em todos os 

sistemas e o vasto lapso temporal decorrido da última tentativa.

II. Realizada a pesquisa junto aos sistemas disponíveis, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação/intimação da 

parte executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

III. Outrossim, sendo verificado que o endereço informado é o mesmo do 

constante na última tentativa de localização, determino a realização da 

citação da parte requerida mediante a expedição de edital, observado o 

conteúdo do art. 257 do Código de Processo Civil. Estabeleço prazo de 20 

(vinte) dias.

IV. Nesta hipótese, transcorrido o prazo, desde já nomeio como curador 

especial à ré, citada mediante a expedição de edital, na forma do art. 72, 

inciso II do CPC, o Dr. Sérgio Alberto Botezini do Núcleo de Prática Jurídica 

da Faculdade La Salle, que deverá ser intimado para que se manifeste nos 

autos.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 13 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118835 Nr: 8845-78.2015.811.0045

 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: RITA CLAUDETE DE SOUZA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 118835.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para a análise 

do(s) recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 13 de setembro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113352 Nr: 5696-74.2015.811.0045

 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: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Código 113352.

Vistos etc.

I. Intime-se o Município requerido para manifestar acerca dos embargos de 

declaração interpostos às f. 261/262, no prazo de 05 (cinco) dias.

II. Após, conclusos.

III. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de agosto de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120216 Nr: 643-78.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDIA GERTRUDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

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

OAB:7295/PR, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 PROCESSO N.º 643-78.2016.811.0045 – CÓDIGO 120216.

Vistos etc.

I. Trata-se de “Ação Declaratória de Inexigibilidade Por Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” 

ajuizada por ALCIDIA GERTRUDES DE ARRUDA em face de BV 

FINANCEIRA S/A, aduzindo, em síntese, ter sido surpreendida com a 

negativação indevida de seu nome promovida pela empresa requerida. 

Fundamenta que jamais possuiu qualquer relação contratual com a 

demandada que pudesse dar azo ao débito.

Distribuída a demanda, foi postergado o pedido liminar para depois da 

contestação.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação e documentos 

às f. 49/74, alegando litispendência, prescrição e improcedência.

A requerente apresentou impugnação às f. 77/91, refutando as teses 

apresentadas na contestação e reafirmando as proposições lançadas na 

inicial.

Instadas a especificarem as provas que pretendem produzir, a autora 

postulou pela utilização de prova emprestada – perícia técnica realizada 

nos autos código 82112, em trâmite da 6ª Vara desta Comarca, ao passo 

que a requerida reiterou pela extinção do feito em virtude da existência de 

litispendência.

 II. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido.

Primeiramente, impende-se registrar que a presente demanda comporta o 

julgamento antecipado, eis porque incide, na espécie, o disposto no 

comando do art. 355, inciso I, do CPC.

DA LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA

Apesar de a autora sustentar (em sua impugnação) que a dívida discutida 

neste processo (ajuizado em 03/02/2016) é distinta da dívida discutida no 

processo que tramitou sob o código 82112 perante a Sexta Vara desta 

Comarca (ajuizado em 16/04/2012), verifico que a sua tese não deve ser 

acolhida.

Em consulta ao sistema Apolo, constato que referida ação é idêntica a 

esta (mesmas partes, mesmo objeto, mesmo pedido) e foi sentenciada em 

09/08/2018, sendo o pedido julgado procedente para o fim de “DECLARAR 

a inexistência da dívida relativa ao contrato n.º 650143837, R$ 62.403,00 

(sessenta e dois mil quatrocentos e três reais)” e condenar a requerida ao 

pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos 

morais.

Nas duas demandas figuram como autora a Sra. Alcidia Gertrudes de 

Arruda e como requerida a BV Financeira S/A, e, apesar da inicial e do 

extrato do SCPC que instruiu o presente feito (f. 23) não indicarem a 

origem do débito reclamado, a própria autora reconhece que o contrato 

discutido é o mesmo nas duas ações (vide afirmação constante à f. 80), 

tanto é que postulou pela produção de prova emprestada (perícia técnica).

 O fato de haver mais de um valor negativado pelo mesmo banco em nada 

muda a verdade de que os débitos partiram do mesmo contrato, o qual, por 

óbvio, pode conter prestações vencidas e vincendas, que certamente 

ensejaria mais de uma negativação.

Por outro lado, mesmo que não se cogitasse acerca da ocorrência de 

litispendência, verifica-se, no mesmo sentido, a configuração de coisa 

julgada, pois, conforme já mencionado, a referida demanda que tramitou na 

Sexta Vara foi sentenciada na data de 09/08/2018.

Por evidência, não há outro caminho senão a extinção da presente 

demanda.

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

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, 

suspenso pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão da gratuidade de 

justiça.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

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

Lucas do Rio Verde – MT, 30 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86571 Nr: 366-67.2013.811.0045

 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: COMÉRCIO DE SUCATAS IRMÃOS FERREIRA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B/MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245 A/MT, DIEGO JOSE DA SILVA - OAB:10030/MT, PAULO 

ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13.239-A/MT
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 CÓDIGO 86571.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 13 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118221 Nr: 8545-19.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIRES JOSÉ ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO SIQUEIRA ARDENGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Caroline Nicolau - 

OAB:17.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 118221.

Vistos etc.

I. Em resposta ao ofício de f. 147, informe-se que o valor depositado nos 

presentes autos é ainda controvertido, razão pela qual não é possível de 

ser transferido.

 II. Intime-se o autor da informação prestada à f. 145 e do retorno da carta 

precatória sem a citação do requerido (f. 155/156), a fim de que requeira o 

que entender de direito quanto ao prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

III. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 29 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93994 Nr: 1009-88.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RV REFLORESTAMENTO LTDA, ROGÉRIO 

ROZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929/MT

 CÓDIGO 93994.

Vistos etc.

I. Defiro a busca de veículos em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD.

II. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

III. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

IV. Outrossim, defiro desde já o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

V. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

VI. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 VII. Ao final de todo expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

VIII. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 15 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 40217 Nr: 534-40.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODF, MJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 CÓDIGO 40217.

Vistos etc.

I. Defiro o pedido de nova tentativa de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

II. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

III. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Outrossim, defiro nova busca de veículos em nome dos executados 

por meio do sistema RENAJUD.

V. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

VI. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

VII. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de quinze 

(15) dias.

VIII. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 21 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91737 Nr: 5623-73.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI WILKE SANTOS

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

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

REZENDE - OAB:10955/MT, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/MT, 

STELLA RENATA GABRIEL - OAB:MT/11.020-E, VALENTINA PONCE 

DEVULSKY MANRIQUE - OAB:3823, VALENTINA PONCE DEVULSKY 

MANRIQUE - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 CÓDIGO: 91737.

Vistos.

I. Defiro o pedido de fls. 291/292 para o fim de autorizar a 
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penhora/bloqueio sobre ativos financeiros encontrados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada até o limite do crédito indicado 

na execução, por meio de penhora on line via BACENJUD.

II. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

III. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 107686 Nr: 2679-30.2015.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENINSULA INTERNATIONAL S.A., ERIC DE 

OLIVEIRA SANTOS, CAROLINE BEATRIZ DA CRUZ VIANNA SANTOS, 

GILMAR MECHELS, LARISSA MYLENE EIDAM MICHELS, SILAS 

APARECIDO DOS SANTOS, VERA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, BRAZILIO BACELLAR NETO - 

OAB:7.425 PR, LUIZ MARCELO DE SOUZA ROCHA - OAB:34.549 PR, 

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - OAB:13.390, RODRIGO 

SHIRAI - OAB:25.781 PR

 CÓDIGO 107686.

Vistos etc.

I. Nada sendo requerido, nos termos da decisão de fl. 658, o processo 

encontra-se suspenso.

II. Após decurso do prazo acordado nos autos, intime-se a parte credora 

para que manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito no prazo de 15 

(quinze) dias.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 27 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114216 Nr: 6271-82.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARDEMIL MARCELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 114216.

Vistos.

I. Tendo em vista que as tentativas de citação da parte executada 

restaram todas inexitosas, com fulcro no artigo 830 do Código de 

Processo Civil, defiro o pedido retro veiculado pela parte exequente, para 

o fim de autorizar o arresto prévio sobre a quantia em dinheiro 

encontradas nas contas ou aplicações financeiras do devedor até o valor 

indicado na execução, via BACENJUD.

II. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO ON LINE ANTES DA CITAÇÃO DO 

DEVEDOR – POSSIBILIDADE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O arresto executivo, também 

designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, 

objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título 

extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 

(...) Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o 

arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por 

analogia)” – STJ – 4ª Turma – REsp 1370687/MG – Rel. Ministro Antônio 

Carlos Ferreira – DJe 15/08/2013. (TJMT - AI 128502/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, 

Publicado no DJE 01/06/2015).

III. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte devedora, observe-se o disposto no § 1º do 

art. 830 do CPC quanto à citação do executado.

IV. Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustrada 

a pessoal e a com hora certa (CPC, art. 830, § 2º).

V. Efetivada a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o 

pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora 

(CPC, art. 830, §3º).

VI. Intime-se a parte exequente.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85656 Nr: 5272-37.2012.811.0045

 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: ESPOLIO DE ENIO ROSPIERSKI, ELOI ROSPIERSKI, 

LEANDRO MIGUEL HOFFMAN, GILBERTO ALBUQUERQUE RODRIGUES, 

ROSEMERI ROSPIERSKI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO, SICREDI 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA, ICATU - HARTFORT SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13.412-A, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:71649/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HENRIQUE DA SILVA 

VIGO - OAB:17.074-A/MT, JOSÉ HENRIQUE SOUZA VIGO - 

OAB:17074-A/MT, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:MT/17497

 PROCESSO N. 5272-37.2012.811.0045 – CÓDIGO: 85656

 Vistos etc.

Conforme se infere dos termos e documentos constantes nas fls. 

728/730, as partes entabularam acordo estabelecendo parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido e, em consequência, 

eliminar a presente demanda.

 Desta forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

ISTO POSTO, homologo o acordo entabulado pelas partes, que passam a 

fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito.

 Homologo ainda o prazo de renuncia recursal.

 Custas remanescentes conforme consta na acordo, pela parte 

Seguradora Icatu Seguros (vide item 07 de fl. 729).

 Honorários advocatícios conforme acordado.

Expeça-se o necessário ao levantamento das restrições decorrentes do 

presente feito (determinadas no item VI da decisão inicial).

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

Lucas do Rio Verde, 24 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 27322 Nr: 1257-64.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 
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VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ENIO ROSPIERSKI, ELOI 

ROSPIERSKI, LEANDRO MIGUEL HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE AUTOS Nº 1257-64.2008.811.0045 – CÓDIGO 27322.

TIPO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. OURO 

VERDE DE MT

EXECUTADOS: ESPÓLIO DE ENIO ROSPIERSKI, ELOI ROSPIERSKI, 

LEANDRO MIGUEL HOFFMAN.

Vistos etc.

As partes entabularam acordo conforme se verifica da petição de fls. 

106-110 e 728/730 dos autos principais em apenso (código 85656).

Desta forma, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

ISTO POSTO, homologo o acordo citado, que passa a fazer parte da 

presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso.

 A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito.

 Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal.

Custas e Honorários conforme constou no acordo.

 Com o trânsito em julgado, proceda-se às baixas de estilo.

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

Lucas do Rio Verde, 27 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 27323 Nr: 1251-57.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ENIO ROSPIERSKI, ELOI 

ROSPIERSKI, LEANDRO MIGUEL HOFFMAN, GILBERTO ALBUQUERQUE 

RODRIGUES, ROSIMERI ROSPIERSKI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13.412-A

 PROCESSO DE AUTOS Nº 1251-57.2008.811.0045 – CÓDIGO 27323.

TIPO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. OURO 

VERDE DE MT

EXECUTADOS: ESPÓLIO DE ENIO ROSPIERSKI, ELOI ROSPIERSKI, 

LEANDRO MIGUEL HOFFMAN, GILBERTO ALBUQUERQUE RODRIGUES E 

ROSIMEIRE ROSPIERSKI RODRIGUES

Vistos etc.

As partes entabularam acordo conforme se verifica da petição de fls. 

98-102 e 728/730 dos autos principais em apenso (código 85656).

Desta forma, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

ISTO POSTO, homologo o acordo citado, que passa a fazer parte da 

presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso.

 A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito.

 Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal.

Custas e Honorários conforme constou no acordo.

 Com o trânsito em julgado, proceda-se às baixas de estilo.

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

Lucas do Rio Verde, 27 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118833 Nr: 8843-11.2015.811.0045

 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: MARINA FATIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 118833.

Vistos etc.

I. Compulsando aos autos denota-se que o recurso de fls. 109/114 não 

pertencem ao presente feito. Determino que, mediante certidão, 

proceda-se a secretaria judicial com o desentranhamento das folhas 

mencionadas dos autos.

II. Com o fim de corrigir erro material contido na sentença de f. 103/106, 

com fulcro no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, determino a 

retificação da parte dispositiva no que diz respeito aos critérios para 

fixação dos juros de mora e correção monetária, para o fim de constar 

que a incidência de tais consectários deverá observar o disposto no art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

 III. Mantem-se inalteradas as demais disposições contidas na sentença.

 IV. Em vista da correção acima determinada, evidencia-se o esvaziamento 

do objeto da apelação interposta às f. 115/118.

V. Intimem-se as partes acerca da presente decisão, observando-se que 

a intimação do INSS deverá se dar via remessa dos autos.

 VI. Com o trânsito em julgado, retorne-me conclusos para apreciação do 

petitório de fls. 121/130.

 VII. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 15661 Nr: 1584-14.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIG FRUT HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEIA DOS SANTOS SUPERMERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:MT/5749-E, LAURA MICHELLE DE CARAMURU 

BIANCARDINI - OAB:19824/MT, LEONARDO CAMPOS MESQUITA - 

OAB:19640/O, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 CÓDIGO 15661.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para a análise do(s) recurso(s) 

interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 14 de setembro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 22006 Nr: 3276-14.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIMIANO DA SILVA JUNIOR, NILTON JOÃO 

ENDERLE, VERA LUCIA BADIA ENDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B/MT

 CÓDIGO 22006.

Vistos etc.

I. Proceda-se a intimação pessoal do Requerido JUSTIMIANO DA SILVA 

JÚNIOR, no endereço indicado à fl. 64.

II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 28 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82728 Nr: 2150-16.2012.811.0045

 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: ISOLDA PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANCHES - 

OAB:MT/12.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO CUNHA 

MARANHÃO-PROCURADOR FEDERAL/PF-MT - OAB:

 Código: 82728

Vistos etc.

I. Altere-se o registro do feito para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

 II. Em seguida, certifique-se quanto o trânsito em julgado.

III. Após, havendo demonstrativo discriminado do crédito na forma 

delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do CPC) e nos 

próprios autos, impugnar a execução, atentando-se ao disposto no art. 

535 do CPC.

IV. Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se caso não haja o 

oferecimento de impugnação, e retornem os autos conclusos para 

deliberação.

 V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde, 29 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82056 Nr: 1352-55.2012.811.0045

 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: EDISON MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 Código: 82056

Vistos etc.

I. Certifique-se quanto ao trânsito em julgado.

II. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

 III. Tendo sido apresentado o demonstrativo discriminado do crédito e 

atendidas as determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a 

parte executada para pagar o débito, em conformidade com os termos 

disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis (art. 219 do CPC), acrescido das custas da execução (art. 523 do 

CPC).

IV. Não havendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC).

V. Tendo sido efetuado pagamento parcial do débito, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

VI. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

VIII. Manifeste-se a parte autora quanto ao petitório de fls. 243/245 no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo a mesma indicar os dados bancários 

para expedição de alvará.

IX. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde, 25 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90836 Nr: 4734-22.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS NOETZOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1874419

 CÓDIGO 90836.

Vistos etc.

I. Com o fim de corrigir erro material contido na sentença de f. 118/121, 

com fulcro no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, determino a 

retificação da parte dispositiva no que diz respeito aos critérios para 

fixação dos juros de mora e correção monetária, para o fim de constar 

que a incidência de tais consectários deverá observar o disposto no art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

 II. Mantem-se inalteradas as demais disposições contidas na sentença.

 III. Em vista da correção acima determinada, evidencia-se o esvaziamento 

do objeto da apelação interposta às f. 123/130.

IV. Intimem-se as partes acerca da presente decisão, observando-se que 

a intimação do INSS deverá se dar via remessa dos autos.

 V. Com o trânsito em julgado, retorne-me conclusos para apreciação do 

petitório de fls. 131/138.

 VI. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136436 Nr: 1401-23.2017.811.0045

 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 CORREIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PEREIRA DA SILVA, GESSI MENDES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANI CAROLINE 

NUNES DUTRA, para devolução dos autos nº 1401-23.2017.811.0045, 

Protocolo 136436, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117995 Nr: 8412-74.2015.811.0045

 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: MARIA HELENA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANI CAROLINE 

NUNES DUTRA, para devolução dos autos nº 8412-74.2015.811.0045, 

Protocolo 117995, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34637 Nr: 90-41.2010.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS, GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANUSA SERENA ONEDA - 

OAB:13.124-B/MT, RAQUEL CASONATTO - OAB:MT/10.798

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANI CAROLINE 

NUNES DUTRA, para devolução dos autos nº 90-41.2010.811.0045, 

Protocolo 34637, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003370-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

ANTONIO DEMICIANO FILHO (REQUERENTE)

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON GILBERTO FLORES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003370-56.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANTONIO DEMICIANO FILHO INVENTARIADO: CLEVERSON 

GILBERTO FLORES Vistos. 1. Certifique-se o decurso do prazo para o 

inventariante apresentar as primeiras declarações, conforme determinado 

no item 6 da decisão Id. 10091376. 2. Constatada a inércia do mesmo na 

apresentação das primeiras declarações, intime-se o credor/requerente 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, instaurar incidente de 

remoção nos termos do art. 623 e seguintes do Código de Processo Civil. 

3. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de agosto de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001835-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. M. (REQUERENTE)

C. C. R. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. G. (ADVOGADO(A))

L. P. D. S. (REQUERIDO)

E. S. F. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001835-58.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARCO ANTONIO MENDES REQUERIDO: LIDIANE PAULA 

DE SOUSA Vistos. 1. Trata-se de ação cuja obrigação postulada decorre 

de acordo homologado pela Primeira Vara desta Comarca, nos autos 

1003333-29.2017.8.11.0045, no qual o autor almeja o cumprimento do 

mesmo por meio de abstenção de alteração da estrutura física do imóvel 

objeto da avença, bem como aplicação de penalidade por alegado 

descumprimento. 2. Ora, o juízo competente para o cumprimento/exegese 

de acordo nele encetado e eventual aplicação de penalidade dele 

decorrente não é outro senão o próprio juízo primevo promotor do seu 

conhecimento e homologação. 3. Trata-se de regra de competência de 

natureza funcional e, portanto, absoluta, podendo e devendo ser 

reconhecida de ofício pelo Juiz. 4. Isso posto, nos termos do artigo 516, II 

e 64, §§ 1º e 3º, todos do CPC, DECLARO a incompetência deste juízo 

para o processo e julgamento do presente feito e, por corolário, determino 

sua remessa à Primeira Vara Judicial desta Comarca, com as baixas e 

anotações de estilo. 5. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. LUCAS 

DO RIO VERDE, 6 de agosto de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002053-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH (ADVOGADO(A))

LOURDES GUTZEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEER FEST (RÉU)

EDUARDO FONSECA VILLELA (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002053-57.2016.8.11.0045. Há litisconsórcio necessário 

quando, devido à existência de dispositivo legal expresso ou em razão da 

natureza da relação jurídica, o julgamento da lide se operacionaliza de 

maneira uniforme e surte efeitos para todas as partes envolvidas [art. 114 

e art. 116, ambos do Código de Processo Civil]. Pois bem. Segundo os 

informes produzidos no processo, sobretudo do teor da redação da 

petição inicial, deflui-se que a requerente objetiva, fundamentalmente, 

através do ajuizamento da demanda, com base no exercício do direito de 

sequela/propriedade, reaver a posse do bem imóvel, objeto do litígio, que, 

de acordo com as provas do processo, se encontra na posse direta da 

empresa requerida, por força da celebração de contrato de locação com a 

pessoa de Itamar de Mattos — ao que tudo indica, possuidor indireto do 

bem (evento n.º 9152951). Por via de consequência, diante desta 

perspectiva, conclui-se que, por força de proposição lógica, a 

procedência da pretensão reivindicatória, que produz a retomada da 

posse do bem imóvel, objeto da lide, do possuidor direto (locatário), 

acarretará, de forma simultânea, na hipótese concreta, consequências 

práticas contra o possuidor indireto do imóvel (locador). Logo, nesse 

diapasão de ideias, com lastro no conteúdo normativo do art. 115, 

paragrafo único do Código de Processo Civil, Determino que a autora 

promova, no prazo de 20 (vinte) dias, a citação do litisconsorte necessário 

Itamar de Mattos, sob pena de extinção do processo sem o julgamento do 

mérito. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de setembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002677-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEI DA SILVA (AUTOR(A))

REGISSON JOSE DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002677-38.2018.8.11.0045. Apenas como medida de 

prudência, intime-se o requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

providencie a juntada ao processo de cópia dos documentos pessoais de 

identificação (carteira de identidade, CPF ou qualquer outro documento 

oficial). Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de setembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001109-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACY ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001109-21.2017.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 9.º do Código de Processo Civil, intime-se a requerente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre o pedido arquivado no 

evento n.º 11743878. Após, venham conclusos para exame. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20886 Nr: 2208-29.2006.811.0045

 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: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Luiz Biondo - 

OAB:11.973/MT, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - OAB:4156/MT

 A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMO a parte REQUERIDA para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 157856 Nr: 4546-53.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIPENSIONS BRADESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELY MIRANDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:10766/MS, PRISCILA CASTRO RIZZARDI - OAB:OAB/MS 12.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o complemento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça (certidão fls. 18) no valor de R$120,00 

(cento e vinte 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 Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90086 Nr: 3969-51.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CWS TELES TRANSPORTES COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES(BR TRANSPORTES)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALÇA LARGA TRANSPORTES LTDA-ME, 

FERNANDO VIANA DE OLIVEIRA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Francisco Dorigan - 

OAB:15110-A, PAULO SÉRGIO DANIEL - OAB:MT 9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, 

MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 INTIMO os réus para que, no prazo de 20 (vinte)dias, retirem e 

comprovem a distribuição das deprecatas perante o juízo deprecado, para 

oitiva das testemunhas Noemia Batista da Silva e Glaucio dos Santos Silva. 

A ausência de manifestação e comprovação da distribuição das missivas 

acarretará na perda da prova; nos termos da decisão da audiência de fl. 

392/393.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 139622 Nr: 3232-09.2017.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASS. DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIZA VASCO DA CRUZ VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o complemento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça (certidão fls. 25) 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. Obs: o valor é calculado 

pelo sistema conforme o local indicado para realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87888 Nr: 1736-81.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREZ DE AMORIM-ME, LUCAS PEREZ 

DE AMORIM, GEOVANI SADI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1736-81.2013.811.0045.

Compulsando o processo, é possível divisar que a temática relativa à 

aceitação da oferta da dação da cota capital para fins de liquidação da 

dívida e/ou penhora já foi decidida no processo (fls. 182/184).

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida, com o abatimento do valor 

amortizado e do valor levantado nos autos da ação n.º 

2374-17.2013.811.0045, código 88490. Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de bloqueio de valores.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 33011 Nr: 2856-04.2009.811.0045

 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: JOSÉ LUIZ LORENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 Processo n.º 2856-04.2009.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109947 Nr: 3914-32.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KINBERG MENDONÇA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT

 Processo n.º 3914-32.2015.8.11.0045.

Por equívoco material, ocasionado pelo excesso de trabalho, foi 

concretizada a penhora de ativos financeiros da instituição financeira 

exequente quando, na verdade, a ordem judicial de bloqueio de valores 

deveria se concretizar contra o executado Kinberg Mendonça Diniz. 

Portanto, DETERMINO a desconstituição da penhora realizada e a 

devolução dos valores à companhia exequente.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de calculo atualizada da dívida. Após, venham conclusos para 

novo exame do pedido juntado na fl. 101 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98037 Nr: 4392-74.2014.811.0045

 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: ANTONIO ALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4392-74.2014.8.11.0045.

Remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114261 Nr: 6311-64.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMES VARGAS E MIL LTDA, VIDAL MIL

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

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 6311-64.2015.811.0045.

Considerando-se que a transação civil pressupõe a manifestação volitiva 

das partes e que o exequente não firmou o termo de acordo, Determino 

que se proceda a intimação do exequente para que ratifique os termos da 

transação civil. Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36052 Nr: 1075-10.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INEXA TEC. EM INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Processo n.º 1075-10.2010.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118610 Nr: 8739-19.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLLON BRUNO COIMBRA PESENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JOSÉ GETULIO DANIEL - OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Processo n.º 8739-19.2015.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 18214 Nr: 2608-77.2005.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO LEONARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 Processo n.º 2608-77.2005.811.0045.

Intime-se o exequente, mediante a estrita observância do conteúdo 

normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42530 Nr: 2839-94.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELICE ARAÚJO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PEREIRA E ARAUJO DE FRANÇA 

LTDA, JAIME PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2839-94.2011.811.0045.

Considerando-se que a ação foi promovida contra a empresa Madereira 

Pereira e Araújo de França Ltda. e que a sociedade, segundo o contrato 

social, pode ser representada por qualquer dos sócios, DETERMINO que 

se proceda a citação da empresa requerida, na pessoa do sócio Jaime 

Pereira, registrando-se o referencial de endereço indicado na petição 

juntada na fl. 150 dos autos, mediante a expedição de carta precatória, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou 

do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, 

ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28926 Nr: 2829-55.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:MT/6.228

 Processo n.º 2829-55.2008.811.0045.

Expeça-se ofício ao Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações 

Judiciais da Comarca de São Paulo/SP com o objetivo de solicitar 

informações sobre o processo nº 188041-67.2008.8.26.0100, seu 

Quadro-geral de Credores, Total de ativos financeiros e Eventuais 

pagamentos já realizados, bem como, do andamento da ação de 

Impugnação de crédito de nº 17446-85.2015.8.26.0100.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23123 Nr: 978-15.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO BARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS 

LTDA, TORK OESTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO MATEUS 

VEDOVATO JÚNIOR - OAB:9.429/MS

 Processo n.º 978-15.2007.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol da exequente.

 Intime-se o exequente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a 

quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência de 

manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação. Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106029 Nr: 1805-45.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sady Elias Soletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lourenço da Silva Junior ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

recolhimento da guia de pagamento para emissão da Certidão de Débito 

Judicial para Protesto, podendo a mesma ser gerada através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home > Certidão de Processo em 

Tramitação - sem busca. Comprovado o recolhimento, a guia estará 

disponível para retirada, nos termos do art. 517, §1º, do CPC, em 

secretaria, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94685 Nr: 1603-05.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE ROMANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, KARLA ANDRADE CAMPOS - OAB:17270, MURILO 

CASTRO DE MELO - OAB:11449-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1603-05.2014.811.0045.

INDEFIRO o pedido de realização da citação do executado por hora certa, 

visto que a citação por hora certa se concretiza, em princípio, 

independentemente, de ordem judicial e pressupõe que o meirinho 

empreenda diligências, por duas vezes, no domicílio/residência do réu sem 

o encontrar e que, ao mesmo tempo, também exista suspeita de ocultação 

[art. 252 do Código de Processo Civil] — exigências/requisitos que, na 

hipótese concreta, ainda não se encontram presentes.

Expeça-se novo mandado judicial de citação do executado, devendo, o 

oficial de justiça, caso presentes os requisitos previstos no art. 252 do 

Código de Processo Civil, realizar a intimação do requerido por hora certa.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 136283 Nr: 1303-38.2017.811.0045

 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: ALUÍZIO JOSÉ BASSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:SP/217.967

 Processo n.º 1303-38.2017.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal Regional da 1ª 

Região, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86693 Nr: 488-80.2013.811.0045

 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: ESTEVÃO BARROS BOGADO, GLEICE FARIAS DE 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 488-80.2013.811.0045.

INDEFIRO o pedido formulado pela autarquia requerida, na petição juntada 

nas fls. 164/166 dos autos, em que visa a execução do valor das parcelas 

recebidas pelo autor, em face da antecipação de tutela, posteriormente 

revogada. É que, no caso concreto, em que é notório o caráter alimentar 

da prestação, tendo o segurado recebido o benefício previdenciário de 

boa-fé, por força de decisão judicial que deferiu a antecipação de tutela, 

mostra-se impositiva a observância do princípio da irrepetibilidade, razão 

porque descabe impor a devolução do valor recebido.

Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de ilustração, 

lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas colhidos no âmbito da 

jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, que versam a 

respeito de situações análogas à presente: STF: Ag. Reg. no AI 

829.661/MG. Rel. Ministra Rosa Weber. 1ª Turma. Jul. 18/06/2013; STF: 

ARE 658950 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Jul. 26/06/2012.

Preclusa esta decisão judicial, arquive-se o processo. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42726 Nr: 3035-64.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH CECILIA MIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:275104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT/10661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Processo n.º 3035-64.2011.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença, promovida por Edith 

Cecilia Mil contra Banco Itauleasing S/A.

Proceda-se à intimação da executada, 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 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113489 Nr: 5781-60.2015.811.0045

 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: MARCIO ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT, VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - OAB:RO-13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:MT.12099-B

 Processo n° 5781-60.2015.811.0045.

Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado por Marcio Roberto 

Rodrigues de Oliveira contra Claro S/A, que visa a satisfação da 

obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a empresa requerida realizou o pagamento integral da obrigação 

jurídica. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de 

pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 

2002], conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o 

art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Custas judiciais pela requerida.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83573 Nr: 3068-20.2012.811.0045

 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: ANISIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Curador Especial da Interditanda, Sr. 

José Antunes de Jesus, para se manifestar acerca do laudo psicossocial 

de fls. 152/155, no prazo de 15 (quinz)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31242 Nr: 1327-47.2009.811.0045

 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: ADRIANO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL 

SERVICES BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 Processo n.º 1327-47.2009.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20672 Nr: 1965-85.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN, VALDINEIA MIQUELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 Processo n.º 1965-85.2006.8.11.0045.

Intimem-se os exequentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam 

o andamento do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91269 Nr: 5150-87.2013.811.0045

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR LOURENÇO DOS SANTOS, MICHELE 

QUERIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO 

SOUZA LIMA - OAB:146474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5150-87.2013.811.0045.

Conforme já mencionado na decisão anterior, já foi promovida a 

transferência/levantamento do valor depositado no processo, através do 

alvará eletrônico da fl. 111, para a conta indicada pela requerente na 

petição das fls. 87/88. INDEFIRO, portanto, o pedido formulado pela 

requerente na fl. 118. Intime-se.
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Após, arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81771 Nr: 1022-58.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVAL SIMON, ADRIANO SIMON, MARCIA 

REGINA ZANOTTTO SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, EDENIR 

RIGHI - OAB:8484

 Processo n.º 1022-58.2012.811.0045.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A contra Dorval Simon, 

Adriano Simon e Marcia Regina Zanotto Simon, em que visa a satisfação 

da dívida.

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 (fls. 205/209 dos autos). 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, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo 

de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége 

Puricelli Pires, j. em 29/05/2012].

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31510 Nr: 1357-82.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A, JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVAL SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848

 Processo n.º 1357-82.2009.811.0045.

Cuida-se de requerimento de Cumprimento de Sentença formulado por 

Jorge Luis Zanon contra Dorval Simon, em que visa a satisfação da dívida.

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, em que o credor 

renunciou à pretensão formulada na presente ação. 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 renúncia à pretensão formulada na ação, visto que em consonância 

com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO a renúncia à pretensão formulada na ação e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento 

do mérito, com supedâneo no teor do art. 487, inciso III, letra ‘c’ c/c o art. 

924, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13135 Nr: 1925-74.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONISIO ANTONIO DE ROSSO GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI GRESPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, SILVANA MENEGHETTI - OAB:MT - 8.049 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2004/269

Arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80557 Nr: 4636-08.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE OLAVO NIGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - 

OAB:8056/MT, RICARDO NIGRO - OAB:MT/8.4414

 Processo n.º 4636-08.2011.811.0045.

Considerando-se que o devedor aderiu ao parcelamento da dívida, 

suspendo o andamento do processo executivo pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias. Após, exaurido o prazo, intime-se a exequente, mediante a 

estrita observância do conteúdo normativo dos itens 2.8.1.6 e 2.8.1.7 da 

CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 412 Nr: 3-13.1995.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO MECANICA OKA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Por via de consequência, com espeque no teor do art. 135, inciso III do 

Código Tributário Nacional, DEFIRO o pedido de redirecionamento da 

execução fiscal em detrimento dos sócios administradores da empresa 

executada Hideo Oka, Mitsuyo Oka e Yoshikasu Oka.Providencie-se a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para o efeito de 

modificar e incluir/indicar, no polo passivo da demanda, os sócios 

administradores.Proceda-se à citação dos executados, mediante a 

expedição de mandado, registrando-se os referenciais de endereço 

indicados na fl. 123-v, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realizem o 

pagamento integral da dívida, acrescida de juros, multa e demais encargos 

da mora, ou promovam a garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, 

ambos da Lei n.º 6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a 

indicação de bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à 

penhora e à avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 

6.830/1980].Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41356 Nr: 1662-95.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO CAVERZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON VARASCHINI, JUCIELI APARECIDA 

LUCIETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN PETER ZILIO - 

OAB:OAB/MT 21996-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANUSA SERENA ONEDA - 

OAB:13124, GILMAR ANTONIO VIEIRA - OAB:21496-O

 Processo n° 1662-95.2011.811.0045.

Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado por Maurício Caverzan 

contra Ederson Varaschini e Jucieli Aparecida Lucietto, que visa a 

satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que os requeridos realizaram o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o 

art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Com lastro no teor do art. 782, § 4.º do Código de Processo Civil, 

DETERMINO a expedição de ofício ao SPC e Serasa, com a finalidade de 

requisitar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização do 

cancelamento ou exclusão do registro do nome dos executados nos 

cadastros de inadimplentes, decorrentes deste processo.

Proceda-se a baixa da restrição judicial realizada sobre os veículos dos 

executados pelo sistema Renajud (fl. 185).

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo (fls. 167/169), em benefício do credor Maurício Caverzan.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 142652 Nr: 4904-52.2017.811.0045

 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: MAGALI BATISTELLA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CAVERZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, REGIS 

ALBRECHT - OAB:24597/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHN PETER ZILIO - 

OAB:OAB/MT 21996-O

 Processo n.º 4904-52.2017.811.0045.

Considerando-se que a embargante é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento das custas judiciais [art. 

98, § 3.º do Código de Processo Civil].

Intimem-se. Após, arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 144206 Nr: 5744-62.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELISEU JOSÉ SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL GOMES NETO, FLORISBELA GOMES, 

SUETONIO PAZ, ESPÓLIO DE IRENE BRICCATTI PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5744-62.2017.811.0045.

Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indiquem, caso queiram, as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial proferida no processo que 

tramita em apenso.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34527 Nr: 19-39.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBIOSUL-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNO VALDIR SCHVINN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SEGAT - 

OAB:75279/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Processo n.º 19-39.2010.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32755 Nr: 2500-09.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, 

PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO CEZAR BIKHAN, MARCOS KIRKHAN, 

MARIA ADELIA KERN BIRKHAN, SAMANTA IZABELE KERN BIRKHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, OAB-MT Nº MT - 4.427, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, 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 das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2657 Nr: 3-08.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMAQ - ENGENHARIA E MÁQUINAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTHON FIALHO BLESSMAN - 

OAB:2737-B

 Processo n.º 3-08.1998.811.0045.

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 517 e art. 782,§ 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil].

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo 

pelo prazo de 12 (doze) dias. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.
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Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84550 Nr: 4087-61.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASONATTO, MARIA LUCIA ONESCO 

CASONATTO, VALDIR CASONATTO, ROBERTO CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 Intimação do(a) Dr(a). ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, OAB-MT Nº MT - 4.427, 

nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, 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.: 80547 Nr: 4626-61.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANPORTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

LTDA, MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DE OLIVEIRA GAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4626-61.2011.811.0045.

INDEFIRO o requerimento de suspensão do processo, haja vista que não 

há o enquadramento em qualquer das situações hipotéticas preconizadas 

no art. 313 e no art. 921, ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24469 Nr: 2286-86.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CECHINATO, FABIANA APARECIDA 

PUHL, VANDERLEI CECHINATTO, FÁTIMA DERLI CECHINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVIDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:7974-B

 Intimação do Dr. ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, OAB-MT Nº MT - 4.427, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, 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 das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94069 Nr: 1072-16.2014.811.0045

 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: JUAREZ RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO PEGORETTI ROSA - 

OAB:133.355/SP, SANI CRISTINA GUIMARÃES - OAB:154.348/SP

 Segundo a norma de regência, os sucessores do credor podem promover 

a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente 

originário, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito 

resultante do título executivo, independentemente de consentimento do 

devedor [artigo 778, §1º, inciso II, e §2º do CPC].Por via de consequência, 

diante desta moldura, levando-se em consideração o teor do plano de 

partilha amigável, homologado judicialmente, conferindo o direito resultante 

do título executivo em favor da viúva-meeira (fls. 183/191), DEFIRO a 

sucessão processual do exequente Juarez Ramos dos Santos pela 

sucessora Marlene Leles Moreira dos Santos, forte no conteúdo do art. 

108 e art. 778, §1º, II, ambos do CPC.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, promovida por Marlene Leles Moreira dos 

Santos contra OI Móvel S/A.Proceda-se à intimação da executada, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93332 Nr: 518-81.2014.811.0045

 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: IZIQUIEL DAVID DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-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

 Processo n.º 518-81.2014.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do exequente.

Intime-se o exequente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT]. Intime-se o 

exequente, através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a quitação integral da 

obrigação, registrando-se que a ausência de manifestação no prazo 

indicado, implicará em manifestação implícita de concordância quanto a 

extinção do processo pelo pagamento da obrigação.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86258 Nr: 56-61.2013.811.0045

 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: ODIMAR LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo n.º 56-61.2013.811.0045.

Intime-se o autor/apelado 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 
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de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003925-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA (ADVOGADO(A))

JOELCIO MARTINELLO (ADVOGADO(A))

TATIANE PRATES REGENOLD CLARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003925-73.2017.8.11.0045. De acordo com a norma de 

regência, para a validade da citação pelo correio afigura-se indispensável 

que o destinatário-réu receba, pessoalmente a missiva, e aponha a 

assinatura no respectivo aviso de recebimento. Não basta simplesmente à 

entrega da carta no endereço do destinatário [cf.: STJ, REsp n.º 

884.164/SP, 3.ª Turma, Rel.: Min. Castro Filho, j. em 27/03/2007; STJ, REsp 

n.º 712.609/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/03/2007; 

STJ, EREsp n.º 117.949/SP, Corte Especial, Rel.: Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, j. em 03/08/2005]. Portanto, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que o aviso de recebimento, que guarnecia 

a carta de citação e intimação pelo correio, endereçada aos requeridos 

Carlos Roberto Costa e Carlos Natanael Wanzeler, foi recebido por pessoa 

totalmente diversa dos réus (eventos nº 12050205 e nº 12729216), 

considero ineficaz e não-válido o ato de citação e intimação anteriormente 

concretizado e, portanto, DECRETO a nulidade da citação. Proceda-se à 

citação dos requeridos, mediante a expedição de carta precatória, 

registrando-se os referenciais de endereço indicados na petição inicial, de 

acordo com a decisão judicial encartada no evento nº 11246394. A 

escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se já 

houve o retorno da carta de citação da requerida Ympactus Comercial 

S/A. Depois, voltem conclusos. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 

de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000693-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MAIRES NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000693-19.2018.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada, 

mediante a observância da regra prevista no teor do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 

7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

querendo, apresente impugnação [art. 535 do Código de Processo Civil]. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002431-13.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (AUTOR(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE CLECI VENTURINI (RÉU)

SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002431-13.2016.8.11.0045. Intimem-se a requerente e a 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem as 

contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, 

remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para fins de exame da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 12 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001779-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

LINDOMAR LAZARINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001779-59.2017.8.11.0045. Intime-se a requerida/apelada 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente as contrarrazões [art. 

1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo 

para o Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para fins de 

exame da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de setembro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003036-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (EMBARGANTE)

FERNANDA CAMILA GEMNICZAK BRAIDO (EMBARGANTE)

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003036-85.2018.8.11.0045. A atribuição de efeito 

suspensivo à ação de embargos à execução não se efetiva ‘ipso facto’, 

de forma automática e linear, como consequência do ajuizamento dos 

embargos de devedor. Exatamente porque tem natureza acauteladora, a 

imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a 

pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a 

configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória 

(relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos 

invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos 

embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de 

dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da 

ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a existência de prévia 

garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução. 

Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.º e 

do art. 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Por via de 

consequência, diante desta perspectiva, à míngua da pré-existência de 

garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução, 

com espeque no teor do art. 919 do Código de Processo Civil, Recebo os 

embargos à execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo. 

Considerando-se que o exame das teses suscitadas na ação pressupõe a 

análise do instrumento de contrato de compra e venda firmado entre as 

partes e documentos correlatos, com lastro no conteúdo normativo do art. 

396 do Código de Processo Civil, Determino que a empresa embargada 

apresente, no prazo de 20 (vinte) dias, cópia integral do contrato de 

compra e venda n.º 7000001226, relatório do depósito/entrega do produto 

correspondente, romaneios e a ficha financeira dos embargantes. 

Proceda-se à intimação da exequente, através do advogado constituído, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 

de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002180-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (EMBARGANTE)

FERNANDA CAMILA GEMNICZAK BRAIDO (EMBARGANTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 270 de 728



Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002180-24.2018.8.11.0045. Considerando-se a distribuição 

em duplicidade de duas ações, com identidade de parte, causa de pedir e 

pedido, Determino que se proceda ao cancelamento da distribuição desta 

demanda. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de setembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003807-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

RONALDO CESARIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAURICIO BERTOLDO SANDRI (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTOX SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Processo n.º 1003807-63.2018.8.11.0045. Proceda-se à intimação do 

embargante para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente declaração de 

hipossuficiência econômica e cópia de sua última declaração de imposto 

de renda ou comprovante de que se encontra abaixo da linha de isenção, 

sob pena de indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita; ou 

então promova o recolhimento das custas processuais. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003802-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA (ADVOGADO(A))

ANTONIO WILGES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Processo n.º 1003802-41.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 07 de novembro de 2018, a partir das 8h30min, 

observada a ordem de chegada. Intime-se a parte autora, através de seu 

advogado constituído, via DJe, para que compareça no consultório médico 

do Dr. Guido V. Cespedes, cujo endereço deverá constar no mandado, a 

fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia. Intime-se a parte 

autora para que, caso queira, apresente quesitos (caso não tenha 

apresentado na petição inicial) e indique assistentes técnico, no prazo de 

15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e 

os quesitos unificados previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 

1 do CNJ/AGU/MTPS, a seguir expostos, a serem respondidos pelos 

‘expert’. I – DADOS GERAIS DO PROCESSO: a) Número do processo b) 

Juizado/Vara II – DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) 

autor(a) b) Estado civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) 

Escolaridade g) Formação técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA 

PERÍCIA: a) Data do Exame b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) 

Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame) d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM 

(caso tenha acompanhado o exame) IV – HISTÓRICO LABORAL DO(A) 

PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) Tempo de profissão c) Atividade 

declarada como exercida d) Tempo de atividade e) Descrição da atividade 

f) Experiência laboral anterior g) Data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES 

MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) Queixa que o(a) periciado(a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da(s) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. 

Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e 

Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. Estabeleço que o laudo pericial 

deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade. Tão 

logo apresentado o laudo pericial, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Concedo à parte requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de setembro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002934-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

ANGRA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

GUIDO VACA CESPEDES (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Processo n.º 1002934-63.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 271 de 728



norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que o 

auxílio-doença foi indeferido unicamente porque houve parecer contrário 

da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 14251796 – pág. 1). 

Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se que a 

autora submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área 

médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou ser portador de moléstia grave 

(ansiedade e depressão), diagnosticada sob os CID’s F411, F410, F321, e 

que está inapta ao exercício de sua atividade laboral, conforme demonstra 

o Laudo Pericial encartado no evento nº 15241523. Logo, nesse influxo de 

ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a 

existência de moléstia que tornou a requerente incapaz para o exercício 

regular de suas atividades laborais habituais — circunstância que dá 

fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De 

outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que o 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas 

características intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não 

existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença à autora Angra Rodrigues da Silva, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação 

administrativa da necessidade da manutenção do benefício dentro do 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 

8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS para que tome as providências necessárias no sentido de implantar o 

benefício à autora. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução 

n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que 

se expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Proceda-se 

à citação da autarquia requerida, acompanhada do laudo da perícia 

judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente proposta de 

acordo [art. 1º, inciso II da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS], ou resposta/contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003855-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA ROCHA MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1003855-90.2016.8.11.0045. Requerente: Maria de Fátima Rocha 

Machado. Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz 

Prolator: Cristiano dos Santos Fialho. Data: 13 de setembro de 2018. Maria 

de Fátima Rocha Machado, devidamente qualificada, ajuizou Ação 

Previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

regularmente qualificado, aduzindo, em síntese, que desempenha atividade 

na área urbana e que se encontra cadastrada junto à autarquia requerida 

na condição de contribuinte. Alegou que é portadora de grave doença, 

que lhe impossibilita de exercer atividades laborais. Asseverou que se 

submeteu a avaliação médica, oportunidade em que ficou constada a 

impossibilidade de desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, 

pela procedência dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o 

auxílio-doença ou, alternativamente, a aposentadoria por invalidez. Foi 

relegado o exame do pedido liminar e efetivada a citação da requerida. A 

requerida apresentou contestação, oportunidade em que articulou que 

para fazer jus ao benefício previdenciário invocado, a autora deveria 

comprovar a qualidade de segurada e a incapacidade definitiva e absoluta 

para exercer atividades laborais. Pugnou, ao final, pela improcedência do 

pedido. Houve réplica, oportunidade em que a parte requerente, 

reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou 

as proposições apresentadas pela defesa. Determinada a realização de 

perícia médica, veio aos autos o laudo pericial, sobre o qual foram 

intimadas as partes. Encerrada a instrução, as partes não se 

manifestaram. Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Não subsistem outras questões preliminares 

pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do 

processo, os ditames processuais foram observados, não existindo 

quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, 

enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e 

pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da 

demanda. A guisa de introdução, de acordo com a sistemática estrutural 

implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito da aposentadoria por 

invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos que implementarem a 

condição de segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, 

forem considerados como incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o 

exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde 

que integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 

independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 

auxílio-doença. A incapacidade que resulta na impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de atividade laboral deve, 

necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurada e o cumprimento do período de carência, genericamente 

contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na medida em que o 

auxílio-doença foi indeferido, unicamente, porque houve parecer contrário 

da perícia médica (ID nº 3031450, pág. 1), e foram recolhidas as 

contribuições previdenciárias, na condição de empregado, no período de 

27/04/2011 a 20/07/2011, de 03/10/2011 a 07/02/2012 e de 01/02/2012 ao 

mês de março de 2015, conforme se observa do extrato previdenciário do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais (ID nº 8241709). Demonstrado, 

portanto, de maneira satisfatória, a integralização do período de carência 

necessário, segundo dispõe o comando normativo do art. 25, inciso I da 

Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar pormenorizadamente os fatos 

submetidos à apreciação, denota-se que a requerente submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área médica e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que restou 

constatado que a autora Maria de Fátima Rocha Machado é portadora de 

moléstia que a torna incapaz de desenvolver a atividade laboral que vinha 

exercendo. A partir dos dados consignados no laudo pericial deflui-se, 

outrossim, que a requerente, em função da moléstia que apresenta, não 

mais tem condições de concorrer, em paridade de condições com 
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terceiros, no mercado de trabalho, bem como a circunstância de que a 

doença da qual a requerente se encontra acometida é insuscetível de 

cura. Com o intuito de corroborar tais afirmações, valho-me do conteúdo 

dos dados registrados no respeitável laudo técnico, encartado no ID nº 

9214599, o qual foi coroado com as seguintes conclusões: “1) O autor é 

portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde 

quando? Informar o CID. R Sim, desde há 02 anos, CID’s M75.1, G56.0, 

M54.1 e M51. (...). 10) É possível fixar a data do início da doença (DID)? R 

Sim, desde há 02 anos. 11) É possível fixar a data em que a doença se 

tornou incapacitante para o trabalho (DII)? R Sim, quatro de maio de 2016. 

(...). 13) O(a) autor(a) se apresenta incapacitado(a) para o trabalho para 

as atividades que anteriormente exercia? R Sim. 14) Se incapaz o(a) 

autor(a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer 

atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar. R A 

incapacidade pode ser considerada total. 15) Caso a resposta anterior 

seja afirmativa diga o(a) Sr.(a) Perito(a) se a incapacidade laborativa, no 

seu entender é permanente ou temporária? R É permanente. (...). 17) O 

autor é suscetível de reabilitação profissional? R Não.” (sic). Portanto, 

diante dessa perspectiva e principalmente em face do contexto probatório 

carreado aos autos, sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo 

pericial levado a efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa 

e revestida da especial virtude de deixar evidenciado que a autora se 

encontra incapacitada definitivamente para desempenho de sua atividade 

habitual, haja vista que não reúne condições mínimas para praticar 

qualquer atividade laboral. Por via de consequência, diante desta moldura, 

deve ser concedido o benefício de auxílio-doença, desde o requerimento 

administrativo, em 12/07/2016 (ID nº 3031450), pois a autora já estava 

incapacitada para o trabalho (conf. resposta ao quesito 11 do laudo 

pericial – ID n. 9214599, pág. 2), até a data da juntada aos autos do laudo 

médico (31/07/2017), a partir de quando a requerente faz jus ao benefício 

da aposentadoria por invalidez, haja vista que somente nesta data é que 

se comprovou a incapacidade definitiva para o exercício de suas 

atividades laborais. Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono 

ementa dos seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. 

JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção 

de aposentadoria por invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos 

autos, quando a incapacidade não for reconhecida administrativamente. 

Precedentes. Agravo provido.” (AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro 

JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2005, 

DJ 01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, 

toda vez que não houver reconhecimento da incapacidade na esfera 

administrativa, deve ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro 

NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 

486). Cumpre lembrar que de acordo com o entendimento consolidado no 

âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso 

repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 

8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Por 

derradeiro, quanto ao pedido de condenação, fruto da ocorrência de 

danos morais, devido à postura adotada por parte da autarquia requerida, 

voltada à negar-se a conceder, no âmbito administrativo, o beneficio 

previdenciário, considero que está fadado ao insucesso. Esmiuçando o 

material cognitivo produzido no processo, deflui-se que inexistem vestígios 

externos que tenham o condão de assegurar, de forma concreta e 

objetiva, a execução de postura, por parte da requerida, que revele a 

prática de ilegalidade/irregularidade substancial no procedimento 

administrativo que resultou no indeferimento da concessão do beneficio de 

aposentadoria por invalidez — fruto da não-observância dos postulados 

do contraditório e da ampla defesa, má-fé, dolo ou omissão relevante. É 

que a Administração Pública tem o poder-dever de, segundo critérios de 

natureza normativa e técnicos, examinar a viabilidade prática e o 

preenchimento dos requisitos legais, para efeito de avaliar a concessão 

de benefícios previdenciários, com a consequência de que eventual 

rejeição de pedido de concessão de benefício previdenciário, exatamente 

porque se insere no âmbito de suas atribuições, não induz ‘ipso facto’, de 

maneira automática e linear, na prática de comportamento irregular ou ilícito 

e que dá ensejo à reparação civil. Por conseguinte, exatamente 

concatenado nesse influxo de ideias, levando-se por linha de estima que a 

rejeição de pedido de concessão de beneficio previdenciário, na esfera 

administrativa, representa a adoção de postura, realizada em exercício 

regular de direito, depreende-se que não se encontram configurados os 

requisitos mínimos que rendem ensejo ao dever de indenizar [art. 186 e 

art. 188, inciso I ambos do Código Civil de 2002], o quê se interpõe como 

obstáculo intransponível ao triunfo/sucesso da pretensão indenizatória. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na peça inicial por Maria de Fátima Rocha Machado contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua 

feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida e, como 

corolário natural, Determinar que o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social realize o pagamento do benefício de auxílio-doença, para a 

requerente Maria de Fátima Rocha Machado, contado a partir do 

requerimento administrativo (12/07/2016), até a data da juntada aos autos 

do laudo médico (31/07/2017), a partir de quando deverá converter o 

benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Condenar a 

autarquia requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e 

não pagas administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a 

citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, além de correção 

monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período; c) 

Indeferir o pedido de condenação por danos morais; d) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com 

espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei 

n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

Estabeleço que a autarquia requerida deva ficar isenta do pagamento das 

custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado 

a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de determinar a 

remessa necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, 

na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido 

para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo 

e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004847-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA (ADVOGADO(A))

MICHELE DE SOUZA SANTANA TAVARES (AUTOR(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004847-17.2017.8.11.0045. MICHELE DE SOUZA 

SANTANA, devidamente qualificada, ajuizou Ação de Cobrança contra o 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, regularmente qualificado, 

argumentando, em síntese que, na condição de servidora pública estadual, 

teve seu salário reduzido pelo requerido, porquanto não foram 

observadas as disposições da Lei n.º 8.880/1994, quando da conversão 

dos vencimentos em Cruzeiros Reais para URV. Assim, pede a 

procedência do pedido para que o réu seja condenado a realizar o 

reajuste salarial de 11,98% sobre os seus vencimentos, aplicando a 

correta conversão do salário em URV, bem como ao pagamento das 

diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, devidamente 

corrigidas. Citado, o requerido apresentou contestação, oportunidade em 

que arguiu, em prejudicial ao mérito, a ocorrência da prescrição, visto que 

subsistiu a edição de lei posterior que reestruturou a carreira dos 

servidores e instituiu novo regime jurídico. No mérito, defendeu a 
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improcedência do pedido ante a inexistência de diferenças a serem pagas. 

Houve réplica, ocasião em que a autora rechaçou as preposições 

lançadas na contestação e reafirmou os termos da inicial. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 

Efetivamente, conforme entendimento pacificado no âmbito da 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, versando sobre o 

tema ‘sub judice’, o pagamento de diferenças salariais, provenientes da 

conversão de Cruzeiros reais para URV, embora não possa ser 

compensado com reajustes posteriores, fica limitado à data em que a 

reestruturação da carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, entra em vigor. Com o intuito de corroborar com tais 

assertivas, a título de ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos 

paradigmas, colhidos do acervo de jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que versam a respeito de situações análogas a 

presente: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO RESULTANTES DA CONVERSÃO DA 

URV. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LIMITE TEMPORAL. 

POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. EXAME DE LEI LOCAL. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Embora seja vedada a 

compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada 

em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, admite-se a 

limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da 

equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei 8.880/90, 

em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores. 

Precedentes. 2. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à 

edição da Lei Estadual Delegada n.º 43/00, com vigência a partir de 

junho/2000, e ajuizada a ação somente em agosto/2009, encontram-se 

prescritas as parcelas passíveis de restituição, nos moldes da Súmula 

85/STJ. 3. Matéria de fundo decidida mediante interpretação de lei 

estadual, a atrair o óbice da Súmula 280/STF. 4. Agravo regimental não 

provido” (STJ, AgRg no Resp n.º 1.333.769/MG, 2.ª Turma, Rel.: Min. Eliana 

Calmon, julgado em 21/11/2013) — com destaques não inseridos no texto 

original. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. POLICIAIS MILITARES. CONVERSÃO DOS SOLDOS EM URV. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LIMITE TEMPORAL. 

POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes: AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra 

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no REsp 

1302854/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

10/05/2013; AgRg no AREsp 294.130/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 29/04/2013; AgRg no AREsp 199.224/MG, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2012. 2. Tendo sido 

ajuizada a ação de cobrança mais de cinco anos após a reestruturação 

da carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, incide na espécie a prescrição 

quinquenal, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Agravo regimental não 

provido” (STJ, AgRg no REsp n.º 1.320.532/MG, 1.ª Turma, Rel.: Min. 

Benedito Gonçalves, julgado em 08/05/2014) — com destaques não 

inseridos no texto original. “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS 

MUNICIPAIS Nº 7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É 

possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação 

das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

da servidora. Precedente. 2. O acolhimento das proposições recursais, em 

detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à limitação temporal 

do reajuste vindicado - feita com base na interpretação das Leis 

municipais nº 7.012/95 e nº 7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de 

Justiça, em decorrência da aplicação do disposto na Súmula 280/STF: ‘Por 

ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Precedentes. 3. 

Tendo a ação sido proposta há mais de cinco anos da data em que houve 

a reestruturação de carreira do servidor embargado, a prescrição atingiu 

todo o direito reclamado. 4. Embargos de declaração acolhidos, com 

efeitos modificativos” (STJ, EDcl nos EDcl no REsp n.º 1.280.271/MG, 2.ª 

Turma, Rel.: Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/12/2015) — com 

destaques não inseridos no texto original. Pois bem. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que nos 

dias 03 de abril de 1997 e 30 de abril de 1999 foram editadas as Leis 

Complementares Municipais n.º 16/1997 e 22/1999, para a categoria dos 

servidores públicos, que instituíram e criaram novo padrão remuneratório 

de vencimentos para os servidores do Poder Executivo Municipal, 

extinguindo o regime de vencimentos anterior, ao definir, de forma objetiva, 

a quantificação dos vencimentos em outra unidade de valor (Real), e 

reestruturando/reformulando as carreiras (eventos n.º 11375200 e 

11375224). Por conseguinte, diante desta moldura, conclui-se, por 

inferência racional, que o termo inicial do prazo prescricional, para o 

exercício da pretensão de cobrança das diferenças salariais, deve 

coincidir com a data da edição da primeira legislação municipal que 

disciplinou e reestruturou as carreiras dos servidores públicos municipais 

que, na hipótese concreta, se deu no dia 03 de abril de 1997, para os 

servidores públicos em geral. Logo, tomando-se em consideração que 

durante o lapso de tempo estabelecido entre a reestruturação da carreira 

e a propositura da demanda transcorreram mais de 05 (cinco) anos, 

denota-se que não subsistem perdas salariais a serem recompostas, dado 

a incidência da prescrição. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido apresentado na petição inicial, para o fim de Decretar a 

aplicabilidade da prescrição da pretensão de cobrança das perdas 

salariais, forte no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/1932 e Súmula n.º 85 do 

STJ, e, como consequência direta, Extinguir o processo com o julgamento 

de seu mérito, com supedâneo no art. 487, inciso II do Código de Processo 

Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do 

art. 20, §§ 3.º e 4.º do Código de Processo Civil, Condeno os requerentes 

no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados 

ao patrono da parte adversa, arbitrados no valor correspondente a R$ 

3.000,00 (três mil reais), considerando-se a natureza da demanda, o valor 

atribuído à causa e o lapso de tempo que o processo tramitou. Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários 

de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, 

devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, 

§ 3.º do Código de Processo Civil]. Transitada em julgado a presente 

decisão, proceda-se as devidas baixas na distribuição. Após, ao arquivo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000684-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACHADO DAGHETTI (REQUERENTE)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAEL LEON URBANO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000684-91.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação de 

Indenização formulada por Alex Machado Daghetti contra Scania 

Administradora de Consórcios Ltda., em que expôs, em suma, que jamais 

firmou qualquer tipo de negócio jurídico com a companhia requerida e que, 

entretanto, a requerida realizou registro de inscrição nos cadastros de 

inadimplentes. Articulou que, em razão do ocorrido, foi submetido a danos 

morais. Postulou, ao final, pela procedência do pedido para o fim de 

declarar a inexistência do débito e condenar a empresa requerida no 

pagamento de indenização, por danos morais. Foi indeferida a tutela de 

urgência e efetivada à citação da empresa requerida. A companhia 

requerida veiculou resposta, ocasião em que narrou que subsiste entre as 

partes contrato válido e regularmente celebrado e que, portanto, o registro 

da inscrição consolida-se como exercício regular de direito. Pugnou, ao 

final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, instante em que o 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, 

rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a fundamentar. 

Primeiramente, impende enfatizar, desde logo, que se apresenta 

absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica e/ou a 

produção de prova testemunhal na situação hipotética ‘sub judice’, porque 

não se revela imprescindível para o regular deslinde do litígio. Logo, à luz 

de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma 
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do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I 

do Código de Processo Civil. Não subsistem questões preliminares 

pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do 

processo, os ditames processuais foram observados, não existindo 

quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, 

enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos 

requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. 

Destrinchando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

do conteúdo do documento arquivado na movimentação n.º 10867589 do 

extrato de andamento do Sistema Informatizado PJe, deflui-se que 

subsistem evidências concretas que tem a capacidade de demonstrar, 

com segurança categórica, que o autor Alex Machado Daghetti 

protagonizou o papel de avalista, no âmbito do contrato de alienação 

fiduciária em garantia celebrado entre Lucas Gomes de Moraes Silva e a 

companhia requerida. Prova disto, e que não comporta restrições 

argumentativas, é o teor do contrato que atesta, de maneira taxativa e 

extremamente clara, que o requerente figurou na condição de avalista do 

negócio jurídico, para o efeito de garantir o cumprimento da obrigação 

principal — na exata medida em que apôs/empregou a sua assinatura no 

campo/espeço especialmente destinado para o avalista e máxime porque o 

instrumento de contrato, de forma expressa, especifica e exterioriza que o 

requerente atuaria no papel de avalista. Ademais, de suma importância 

frisar, por oportuno, que da análise detalhado do teor do instrumento de 

contrato é possível divisar que o negócio jurídico foi celebrado na 

presença do devedor principal e de duas testemunhas e que do cotejo dos 

dados de qualificação pessoal do requerente, registrados na petição inicial 

(informação do número do CPF), e as informações constantes no contrato 

de alienação fiduciária, é possível divisar que os dados de identificação 

pessoal são coincidentes e não-divergentes. Estas evidências, analisadas 

de forma contextualizada, associadas ao fato de que o autor, intimado 

para indicar as provas que pretendia produzir, manifestou-se sinalizando 

não possuir interesse na produção de prova pericial, permitem concluir, 

sem sombra de dúvidas, que o contrato foi, efetivamente, firmado entre as 

partes litigantes. Por conseguinte, diante desta moldura, levando-se por 

linha de estima que a realização/manutenção do registro desabonador nos 

cadastros de proteção ao crédito derivou, como consequência direta, da 

existência de obrigação jurídica pendente de quitação — fato imputável, 

exclusivamente, ao devedor —, e considerando-se que a companhia 

requerida protagonizou postura impelida em função do estrito exercício 

regular de direito, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub 

judice’, com a consequência de que, descaracterizadas as condições que 

rendem ensejo à responsabilidade civil, a improcedência do pedido 

formulado é medida que se impõe. Nessa mesma linha de raciocínio, a 

ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos 

Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de 

questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “(…) não gravita na órbita do dano moral o aponte de devedor 

efetivamente inadimplente. (…)” (TJRJ, Apelação Cível n.º 

2008.001.09952, 5.ª Câmara Cível, Relator: Des. Suimei Meira Cavaleri, 

julgado em 24/03/2008). “(…) Estando o devedor inadimplente, pode o 

credor, no exercício regular do seu direito, promover a inscrição de seu 

nome nos cadastros de restrição ao crédito, sem que essa providência 

possa ser considerada abusiva” (TJMG, Apelação Cível n.º 

1.0290.07.051869-8/001, 14.ª Câmara Cível, Relator: Des. Antônio de 

Pádua, julgado em 12/03/2009). “(…) 1. A inclusão do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, em razão de dívida efetivamente 

existente, configura exercício regular de um direito, logo, não caracteriza o 

dano moral pleiteado. (…)” (TJPR, Apelação Cível n.º 0552172-4, 10.ª 

Câmara Cível, Relator: Des. Luiz Lopes, julgado em 12/05/2009). D’outra 

banda, não se pode perder de perspectiva também que o requerente, ao 

deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma 

taxativa, que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira 

requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da 

verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide 

e ludibriar o julgador e, por via de consequência, traduz-se como postura 

que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade 

processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação 

da sanção da litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos 

do Código de Processo Civil]. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, formulado na petição inicial da ação de indenização, por Alex 

Machado Daghetti contra Scania Administradora de Consórcios Ltda. e, 

como consequência: a) Determino a Cessação dos efeitos da medida 

liminar anteriormente concedida; b) Condeno o requerente, nas sanções 

concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção 

equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de 

Processo Civil; c) Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se 

o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Com fundamento no conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.º e 

2.º do Código de Processo Civil, Condeno o requerente no pagamento de 

custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da 

parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou. 

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e 

honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido 

à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de setembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004271-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO APARECIDO DE MORAES (AUTOR(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1004271-58.2016.8.11.0045. Requerente: Mario Aparecido de Moraes. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 14 de setembro de 2018. Mario 

Aparecido de Moraes, devidamente qualificado, ajuizou Ação 

Previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

regularmente qualificado, aduzindo, em síntese, que é segurado da 

Previdência Social e que é portador de grave doença, que lhe impossibilita 

de exercer atividades laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação 

médica, oportunidade em que ficou constada a impossibilidade de 

desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, pela procedência dos 

requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o auxílio-doença ou, 

alternativamente, a aposentadoria por invalidez. Foi relegada a análise da 

tutela de urgência e efetivada a citação da requerida. A autarquia 

requerida apresentou contestação, oportunidade em que articulou que 

para fazer ‘jus’ ao benefício previdenciário invocado, o autor deveria 

comprovar a qualidade de segurado e a incapacidade definitiva e absoluta 

para exercer atividades laborais. Impugnou os demais termos da inicial. 

Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, 

oportunidade em que a parte requerente, reprisando os argumentos 

tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as proposições 

apresentadas pela defesa. Na sequência foi deferida a tutela de urgência 

e determinada a realização de perícia médica. Veio aos autos o laudo 

pericial, sobre o qual foram intimadas as partes. Encerrada a instrução, 

apenas o autor veiculou alegações finais. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem 

questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 
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deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurado e o cumprimento do período de carência, genericamente 

contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na medida em o 

autor auferiu o auxílio-doença nos períodos entre 13/10/2015 e 12/02/2016 

e 16/08/2016 30/09/2016 (evento nº 4701119 – pág. 5). Demonstrado, 

portanto, de maneira satisfatória, a integralização do período de carência 

necessário, segundo dispõe o comando normativo do art. 25, inciso I da 

Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar pormenorizadamente os fatos 

submetidos à apreciação, denota-se que o requerente submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área médica e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que restou 

constatado que o autor Mario Aparecido de Moraes é portador de moléstia 

que o torna incapaz de desenvolver a atividade laboral que vinha 

exercendo. A partir dos dados consignados no laudo pericial deflui-se, 

outrossim, que o requerente, em função da moléstia que apresenta, não 

mais tem condições de concorrer, em paridade de condições com 

terceiros, no mercado de trabalho, bem como a circunstância de que a 

doença da qual o requerente se encontra acometido é insuscetível de 

cura. Com o intuito de corroborar tais afirmações, valho-me do conteúdo 

dos dados registrados no respeitável laudo técnico, encartado no evento 

nº 10852560, o qual foi coroado com as seguintes conclusões: “a) Queixa 

que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. R Dor no quadril 

irradiado ao membro inferior esquerdo. b) Doença, lesão ou deficiência 

diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). R Artropatia coxofemoral 

e s q u e r d a .  C I D  M 1 6  c )  C a u s a  p r o v á v e l  d a ( s ) 

doença(s)/Molésia(s)/incapacidade. R Degenerativa. (. . . ) .  f ) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. R Sim, 

Artropatia coxofemoral esquerda. Dor no quadril irradiado ao membro 

inferior esquerdo. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? Considerando: incapacidade total = incapacidade para 

toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao 

menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. 

Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, 

rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade permanente = 

sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com 

prognóstico de recuperação. R É permanente e total. h) Data provável do 

início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). R 

Agosto de 2016. i) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. R Agosto de 2016. Com vistos nos Rx e atestados. (...). l) Caso 

se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se 

o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional 

ou para a reabilitação? Qual atividade? R É total e permanente.” (sic). 

Portanto, diante dessa perspectiva e principalmente em face do contexto 

probatório carreado aos autos, sobretudo a partir da solução arrematada 

pelo laudo pericial levado a efeito, reputo a prova carreada aos autos 

segura, coesa e revestida da especial virtude de deixar evidenciado que o 

autor se encontra incapacitado definitivamente para desempenho de 

atividade laboral, haja vista que não reúne condições mínimas para 

praticar qualquer atividade laboral. Quanto ao termo inicial do 

auxílio-doença (DIB), deve ser fixado desde a data da cessação 

administrativa do benefício, em 30/09/2016 (evento nº 4308865 – pág. 3), 

pois o autor já estava incapacitado para o trabalho (conf. resposta ao 

quesito da letra ‘i’ do laudo pericial), até a data da juntada aos autos do 

laudo médico, em 27/11/2017 (evento nº 10852542), a partir de quando o 

requerente faz jus ao benefício da aposentadoria por invalidez, haja vista 

que somente nesta data é que se comprovou a incapacidade definitiva 

para o exercício de suas atividades laborais. Nesse sentido, em casos 

semelhantes, colaciono ementa dos seguintes precedentes do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO 

INICIAL. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da 

percepção de aposentadoria por invalidez é a data da juntada do laudo 

pericial aos autos, quando a incapacidade não for reconhecida 

administrativamente. Precedentes. Agravo provido.” (STJ, AgRg no REsp 

698.925/SP, Rel. Ministro José Arnaldo Da Fonseca, Quinta Turma, julgado 

em 02/06/2005, DJ 01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da aposentadoria 

por invalidez, toda vez que não houver reconhecimento da incapacidade 

na esfera administrativa, deve ser a data da juntada aos autos do laudo 

pericial. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp 773.879/SP, 

Rel. Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 

06/03/2006, p. 486). Cumpre lembrar, por fim, que de acordo com o 

entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por Mario Aparecido de Moraes contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a 

tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, 

Determinar que o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social realize o 

pagamento do benefício de auxílio-doença, para o requerente Mario 

Aparecido de Moraes, contado a partir da data do requerimento 

administrativo (24/03/2016), até a data da juntada aos autos do laudo 

médico (29/05/2017), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Condenar a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; c) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de setembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002870-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR DA COSTA (AUTOR(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO FAVA (RÉU)

CAROLINA RIBEIRO FAVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Processo n.º 1002870-87.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Cobrança 

c/c Indenização por Dano Moral promovida por Paulo Cesar da Costa em 

desfavor de Carolina Ribeiro Fava, ambos já qualificados no processo. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que a requerente Paulo Cesar da Costa manifestou, de 

maneira expressa, a intenção de não mais imprimir andamento dos atos do 

processo, revelando a ausência de interesse em obter a prestação 

jurisdicional. Por via de consequência, diante do consentimento tácito da 

parte adversa [art. 485, § 4º do Código de Processo Civil], considero que a 

extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. 
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Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido da autora de desistência da ação, 

na forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do mesmo Diploma legal. Com espeque 

no conteúdo do art. 90 do Código de Processo Civil, Condeno o requerente 

no pagamento das custas judiciais e de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido 

por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou. 

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e dos 

honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido 

ao requerente, em razão do fato da concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. 

Proceda-se à intimação da requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe se possui interesse no prosseguimento da reconvenção, 

ciente de que o silêncio será considerado desistência tácita e o processo 

será extinto sem resolução do mérito [art. 485, inciso VIII, do CPC/2015]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002496-08.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

CENIO LINDEMANN (EXECUTADO)

CRISTIAN LINDEMANN (EXECUTADO)

CL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002496-08.2016.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

Fiscal, em que o credor pretende a satisfação de seu crédito, 

consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa. Vieram os autos conclusos 

para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, deduz-se que a executada 

realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. Portanto, diante desta 

moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida [art. 313 

‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, 

com julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil. Condeno os executados no pagamento das 

custas judiciais. Intime-se o advogado que patrocina os interesses da 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada de 

procuração atualizada, hábil a documentar a regularidade da sua condição 

de advogado da executada, bem como indique conta atualizada para 

liberação dos valores bloqueados, posto que os dados informados na 

petição acostada ao ID n.º 14154947 estão incompletos (não há 

informação do banco). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153754 Nr: 2137-07.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS, 

CLAUDIONOR DA CONCEIÇAO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIONOR DA CONCEIÇAO SOARES, 

Cpf: 01935770209, 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.

Despacho: Vistos etc.,1. Chamo o feito à ordem.2. Tendo em vista o 

desmembramento do feito e a não imputação aos denunciados no feito 

desmembrado do crime de tráfico ilícito de drogas, passo a analisar o 

recebimento da denúncia. Recebo a denúncia na forma em que foi posta 

em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 

artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no 

fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 3. Do acusado Gustavo Paulino dos 

Santos Analisando detidamente os autos, observo que o mesmo foi citado 

e intimado para apresentar resposta à acusação (fl. 156), porém, até a 

presente data, não apresentou tal ato processual (certidão de fl. 157).Com 

efeito, e diante do teor da cota da Defensoria Pública de fl. 153/verso, 

determino a expedição de carta precatória para intimar o acusado se 

possui advogado e, caso não possua, se tem condições financeiras de 

arcar com os honorários advocatícios, fixando o prazo de 10 (dez) dias 

para cumprimento. 4. Do acusado Claudionor da Conceição SoaresTendo 

em vista a devolução da carta precatória expedida, alegando ser o 

endereço incompleto, bem como esgotados os meios de sua localização, 

determino a citação e intimação do acusado para apresentar resposta à 

acusação no prazo legal, via edital.5. 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, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Resumo da Inicial: Consta nos autos ue no dia 22/10/2017, no período 

noturno, na Avenida Tessele Junior, em frente à residência de nº 562-N, 

na cidade de Lucas do Rio Verde - MT, os denunciados JOEL DA SILVA 

SANTOS, GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS, MATEUS DA SILVA 

SANTOS e CLAUDIONOR DA CONCEIÇÃO SOARES, agindo com unidade 

de desígnos e estando previamente ajustados, com o fim de subtrair , para 

si, mediante violência exercida com arma de fogo, coisa alheia móvel 

(caminhonete Nissa Frontier), causaram a morte da vítima GUSAVO 

CORREA ROSSI. Agindo assim, os denunciados incorreram na prática do 

delito descrito no ART. 157, §3º, "IN FINE", DO CÓDIGO PENAL, conforme 

denúncia anexa.

Lucas do Rio Verde, 13 de setembro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83810 Nr: 3316-83.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FREITAS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALESSANDRO FREITAS DE MATOS, 

Filiação: Francisco Sales Coimbra de Matos e Joceleide Sebastiana de 

Freitas, data de nascimento: 25/08/1988, brasileiro(a), natural de Rosário 

Oeste-MT, solteiro(a), jardineiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada > DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 11/10/2018, às 16:40, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei 

de Execuções Penais, designo audiência de justificação para o dia 11 de 

outubro de 2018, às 16h40min, oportunidade em que o recuperando 

poderá apresentar justificativa a eventuais faltas cometidas no curso do 

cumprimento de pena no regime semiaberto, elucidando-se melhor os fatos 

ocorridos no presente feito, podendo ainda, juntar documentos que 

entender pertinente e, arrolar testemunhas que deverão comparecer em 
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Juízo independentemente de intimação.Intime-se o recuperando 

pessoalmente e via edilícia. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 13 de setembro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 135028 Nr: 589-78.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA PINTO, 

RONILDO MACIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 Vistos etc.,

 Valquir Aparecido de Oliveira, por meio de advogado constituído, 

requereu a restituição de objeto apreendido à fl. 42, juntando os 

documentos de fls. 221/232.

Instado, o Ministério Público manifestou de forma favorável (fls. 233/234).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença de fls. 152/158 

não declarou a perda em favor da união da motocicleta pretendida, 

remetendo 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 do objeto pretendido (fls. 221/231).

Além do mais, o Ministério Público manifestou favoravelmente ao pedido de 

restituição em apreço.

Logo, a restituição em comento é medida que se impõe.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, DEFIRO o pedido de restituição de fls. 217/219, para o fim 

de ORDENAR a devolução ao requerente do seguinte bem apreendido (fl. 

42): motocicleta, Honda CG Titan ESD, de cor vermelha, placa NJF-7833, 

mediante lavratura de termo de entrega.

Expeça-se o necessário.

Findo, determino que o senhor gestor cumpra integralmente as 

disposições finais da sentença de fls. 152/158.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159691 Nr: 5665-49.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DA GAMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC para INTIMAR o 

Acusado, na pessoa de seu procurador indicado as fls. 96, para que, no 

prazo legal, apresente a Resposta a Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 154507 Nr: 2557-12.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHERRANIO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA 

- OAB:21.214

 Vistos etc.,

1 – Não tendo sido impugnado o cálculo de pena (fl. 30) pelas partes, 

HOMOLOGO os termos do referido documento, para os devidos fins.

 2 – Proceda–se a entrega de fotocópia da liquidação de pena ao 

recuperando.

3 – Dessa feita, aguarde-se o cumprimento do requisito objeto para 

progressão de regime.

4 – 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.

5 – Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004144-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

ANDRECIANE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004144-86.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRECIANE DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da 

Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, verifico 

que as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação 

do mesmo (Id. 11120126). Destarte, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 11120126, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

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

“b” do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento dos 

valores em favor do autor, conforme dados bancários de id. 11790219. 

Intime-se, pessoalmente, a autora da decisão. Certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de junho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001178-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVANDO ALVES (EXEQUENTE)

CAMILLA AFONSO DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA SOARES COELHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001178-87.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: ADIVANDO ALVES 

EXECUTADO: SANDRA MARIA SOARES COELHO Visto. Dispensado o 

relatório. Considerando que a parte exequente foi intimada do despacho id 

11596038 e quedou-se inerte há mais de 30 (trinta) dias, a extinção é 

medida que se impõe, consoante à regra do art. 485, III, do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quando: III 

– por não promover os atos e as diligencias que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” Ademais, se mostra 
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desnecessária a intimação pessoal para prosseguimento do feito no 

âmbito dos Juizados Especiais, conforme artigo 38, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde - 

MT, 06 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004402-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LELES RIBEIRO (EXECUTADO)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1004402-96.2017.8.11.0045; Valor causa: 

$10,121.00; 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: 

CLARO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: LUCIANO LELES RIBEIRO INTIMAÇÃO 

DO EXECUTADO para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, ID 12735700, consignando que, caso não o efetue no prazo 

assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, 

com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). 

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: 1000898-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE AGUIAR MARTINS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000898-48.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PATRICIA DE AGUIAR 

MARTINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto Converto o 

julgamento em diligência e determino que a parte Reclamante no prazo de 

15 (quinze) dias, traga aos autos o comprovante de endereço em nome da 

parte autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, 

a comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação 

da competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não 

possua comprovantes de residência em seu nome o reclamante deverá 

comprovar por documento idôneo a relação com a pessoa que constará 

no comprovante de residência. Ressalto que no caso dos Juizados 

Especiais a competência territorial pode ser declarada de oficio pelo 

Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, é documento essencial 

para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 

06 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010782-84.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

JANICE SPANIOL (ADVOGADO(A))

BANCO HSBC BANK BRASIL S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BELTRUDE SENA DE JESUS (EXECUTADO)

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010782-84.2015.8.11.0045; Valor causa: 

$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 HSBC BANK BRASIL S/A Parte Ré: EXECUTADO: BELTRUDE 

SENA DE JESUS FINALIDADE(S): INTIMAÇÃO DA PARTE devedora, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, consignando 

que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido 

de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora 

e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). 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: 1001021-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

CHARLES WILLIAN LENZ DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 30/10/2018 Hora: 

13:15 (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: 1001143-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRON ROBERTO DO CARMO FERRARI (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001143-59.2018.8.11.0045. REQUERENTE: KAIRON ROBERTO DO 

CARMO FERRARI REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Converto o julgamento em diligências. 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, 06 de 

junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004247-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

REGIVALDO SOUSA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004247-93.2017.8.11.0045 REQUERENTE: REGIVALDO 
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SOUSA CAVALCANTE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 

38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000930-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA GOVEIA PAIXAO (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000930-53.2018.8.11.0045. REQUERENTE: TAISA GOVEIA PAIXAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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, 06 de 

junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001263-05.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARCO ANTONIO 

GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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, 06 de junho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCAS DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

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: 

1000897-63.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUCAS DA SILVA E SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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, 06 de junho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ERIVALDO NASCIMENTO DA 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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001179-04.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ERIVALDO NASCIMENTO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 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, 06 de junho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000899-33.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LEONARDO PAZ DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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, 06 de junho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001201-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SILVA DO VALE (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001201-62.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALESSANDRO SILVA DO 

VALE REQUERIDO: VIVO S.A. 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, 06 de 

junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CRISTINA GIRARDI (ADVOGADO(A))

RICARDO PEDROLLO DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001958-90.2017.8.11.0045. REQUERENTE: RICARDO PEDROLLO DE 

ASSIS REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. Dispensado 

relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação do mesmo (Id. 9991354). Destarte, 

como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, 

sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto 

isto, considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 9991354 para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de junho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-12.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA MARIA BARTH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010328-12.2012.8.11.0045 REQUERENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME REQUERIDO: NEUZA MARIA BARTH Vistos. Defiro o 

requerimento veiculado no Id. nº 10586642, determinando que seja 

procedida à penhora on-line nas contas e/ou aplicações, em que o 

Executada (CPF 534.896.831-53) eventualmente figure como titular, 

estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a quantia de R$ 

7.066,04 (sete mil sessenta e seis reais e quatro centavos), de acordo 

com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. Caso haja penhora, 

designe-se audiência de conciliação conforme disponibilidade de pauta do 

conciliador, devendo o executado poderá oferecer embargos (art. 52, IX), 

por escrito ou verbalmente. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 18 de janeiro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003777-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA KUMMER (REQUERENTE)

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003777-28.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUCIANA APARECIDA 

KUMMER REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

É o caso de extinção do processo sem análise do mérito. A parte autora 

propôs a presente ação previdenciária em desfavor do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, objetivando, em síntese, o benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Com efeito, o INSS é uma autarquia 

federal e, portanto, não pode ser parte nos processos de competência 

dos Juizados Especiais Estaduais, conforme artigo 8º, caput, da Lei n. 

9.099/95. Além disso, o artigo 20 da Lei n. 10.259/2001 veda 

expressamente a possibilidade de propositura de ação previdenciária nos 

Juizados Especiais Estaduais. Por fim, ressalte-se que a jurisprudência 

atual é no sentido de que a competência delegada sobre a qual dispõe o 

artigo 109, § 3º da Constituição Federal não é extensiva aos Juizados 

Especiais Estaduais, de modo que, em sendo de interesse da parte, a 

presente ação deverá ser proposta no Juízo Federal da Subsecção 

Judiciária mais próxima da residência da interessada ou no juízo com 

competência delegada. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito nos termos do artigo 485, inc. IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado e 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), 13 de setembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003178-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MAURICIO SIMON (REQUERENTE)

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003178-89.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRE MAURICIO SIMON 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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 autor, conforme ressalva constante 

no despacho que determinou a emenda da inicial (evento 14582756). A 

ausência de documento essencial para a comprovação das alegações da 

reclamante equivale à ausência de requisito de procedibilidade da ação, 

impondo-se o indeferimento da petição inicial. Ante o 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), 13 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, 14 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003493-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY FIGUEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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: 

1003493-20.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ODERLY FIGUEIRA DOS REIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002174-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARCIA VIANCONI SOUTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (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: 

1002174-17.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUZIA MARCIA VIANCONI 

SOUTO REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos. 

Considerando a certidão de id. 15222804, informando que a reclamada 

efetuou novamente a suspensão do fornecimento de água na residência 

da reclamante, determino a religação, uma vez que a liminar foi deferida 

para que a reclamada se abstenha de realizar a suspensão do 

fornecimento de água (ID.13687716), no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de aplicação de multa diária determinada na decisão 

liminar. Junte-se aos autos o termo da audiência de conciliação. 

Certifique-se se houve a apresentação de contestação e impugnação e na 

sequência tornem conclusos para sentença. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003776-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADRIANO PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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: 

1003776-77.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANO PINTO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando a parte reclamada 

quedou-se inerte quanto à determinação de id. 14453313, julgo 

prejudicados os embargos de declaração opostos pela reclamada diante 

do pagamento voluntário da condenação. Expeça-se alvará de 

levantamento dos valores depositados em juízo em favor da parte autora, 

conforme dados informados no id. 13249346, observando o artigo 450, § 

3º, da CNGC e o Provimento 68/2018/CNJ. Defiro id. 13249280. 

Retifique-se o sistema para que os novos causídicos recebam as 

intimações. Após, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde-MT, 14 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004342-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

KLEBER TRASSI DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

 

Diante da devolução da carta precatória com a finalidade não atingida, 

INTIMO a parte exequente para manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010604-77.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SEVERINO DE LIMA (EXEQUENTE)

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Certifico que faço 

a juntada da carta precatória devidamente cumprida, porém, com a 

finalidade não atingida. Nesse passo, INTIMO a parte exequente para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 14 de setembro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004299-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO JOSE BORTOLINI (EXEQUENTE)

ADELAR COMIRAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIMAR LUIS PASQUALI (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004299-89.2017.8.11.0045. Vistos. Em respeito ao princípio da 

cartularidade é imprescindível à apresentação do original do título de 

crédito, sendo assim, intime-se o exequente para, em 05 dias, deposite em 

cartório o do título executivo original. Após, cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e cominações legais ou 

nomear bens a penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quanto forem necessários à 

satisfação integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de 

Justiça proceder à penhora e avaliação de bens do devedor suficientes 

para satisfação do débito executado, observando as exigências legais. 

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da 

execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na 

hipótese de penhora, 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), 

procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de junho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000349-09.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

RENAMACIO DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Certifico, para os devidos fins que, na presente data foi realizado 

o cálculo das custas judiciais finais, devendo a parte condenada efetuar o 

pagamento de R$376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) à título de custas judiciais, e o valor de R$ 364,49 

(Trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) à título 

de taxa judiciária, totalizando o valor de R$741,34 (Setecentos e quarenta 

e um reais e trinta e quatro centavos). O referido é verdade e dou fé. 

Lucas do Rio Verde/MT, 08 de fevereiro de 2017. Camila Stofeles Cecon 

Santana Distribuidora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001350-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIVALDO SANTANA DA SILVA (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: 

1001350-58.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOCIVALDO SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Converto o 

julgamento em diligência, considerando que o comprovante de endereço 

juntado na inicial não tem o autor como titular. Determino, nos termos do 

artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 12 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005248-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

LUIZ CARVALHO DE FREITAS (REQUERENTE)

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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005248-16.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LUIZ CARVALHO DE FREITAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Converto o julgamento em 

diligência, considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial 

não tem o autor como titular. Determino, nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia 

de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços 

de telefonia, consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas 

as páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço 

idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção 

(art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no 

nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação 

conjugal ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. 

Ressalto que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de junho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004543-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOCAIANE HELEN DE OLIVEIRA LIMA BUZANELLO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 17/04/2018. às 16:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH (REQUERENTE)

FABIANE BARTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDES RODRIGUES BARCELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que 

faço a juntada da carta precatória devidamente cumprida, porém, com a 

finalidade não atingida. Nesse passo, INTIMO a parte autora para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 14 de setembro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001835-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

SUELY FRANCO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1001835-29.2016.8.11.0045 REQUERENTE: SUELY FRANCO SOARES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Intime-se 

a parte reclamante para pagamento das custas devidas. Não sendo 

efetuado o pagamento, anote-se as custas na distribuição. Expeça-se a 

certidão de dívida ativa. Após, arquive-se com as advertências de praxe. 
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As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA (ADVOGADO(A))

MARLENE SEIDEL NODARI (REQUERENTE)

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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: 

1001279-56.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARLENE SEIDEL NODARI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. MARLENE SEIDEL, qualificada na inicial, 

ingressou com Ação de Indenização por Danos Morais c/c pedido de 

Tutela Antecipada em desfavor de VIVO, sustentando, em síntese, que 

seu nome encontra-se restrito nos órgãos de inadimplentes por uma dívida 

que não contraiu. Alega que possui um número pré-pago, mas que a 

reclamada inseriu seu nome no rol dos inadimplentes por uma dívida no 

valor de R$ 383,62 (trezentos e oitenta e três reais e sessenta e dois 

centavos), referente ao plano de linha do número 65 99800-4875, o qual 

sustenta que nunca contratou. Relata que tentou de todas as formas 

resolver o conflito em questão, contudo não obteve êxito e por tal motivo 

requer a antecipação da tutela consistente em determinar a exclusão do 

seu nome do registro de inadimplentes. É, em síntese, o necessário. 

DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada exclua o 

nome do autor do rol dos inadimplentes. Assim sendo, ainda que numa 

análise superficial dos fatos entendo que estão presentes provas aptas 

ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva 

ao deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada e determino que a reclamada promova exclusão do 

nome do reclamante do cadastro de inadimplentes, até o deslinde da ação, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar a intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. 

Com feito, levando em consideração as regras de experiência e a 

verossimilhança das alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do 

art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, 

desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da contestação, 

contrato em discussão ou prova de que a reclamante não efetuou o 

pagamento, bem como, incumbindo ainda a prova quanto a fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para 

justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência 

de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 

de setembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011861-98.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AEROMAR AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO TOMELIN - ME (EXECUTADO)

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: 

8011861-98.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: AEROMAR AVIACAO 

AGRICOLA LTDA - ME EXECUTADO: MAURICIO TOMELIN - ME 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 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. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 14 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002933-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI (ADVOGADO(A))

SGR COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (REQUERENTE)

DANUSA SERENA ONEDA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO JORGE VIANNA SILVA OAB - 856.516.721-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (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: 

1002933-15.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SGR COMUNICACAO VISUAL 

LTDA - ME REPRESENTANTE: GIULIANO JORGE VIANNA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

combinada com indenização por Danos Morais e pedido de Tutela 

Antecipada manejada por SGR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME em face 

OI S.A, todos qualificados nos autos. Consta na inicial, em síntese, que o 

autor é titular da linha telefônica (65) 3549-3742, adquirido da reclamada. 

Ocorre que no mês de novembro de 2016 a empresa instalou-se em novo 
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endereço. Alega que solicitou à reclamada transferência da linha 

telefônica e da internet para o novo endereço, contudo até a presente 

data a requerida não atendeu o seu requerimento. Sustenta que vem 

pagando pelo serviço mesmo sem utilizar, em razão do número telefônico 

encontrar-se vinculado a toda publicidade da empresa. Aduz que tentou 

de todas as formas resolver o conflito em questão, todavia, não obteve 

êxito, e requer em sede de tutela antecipada a transferência da linha 

telefônica para o novo endereço da parte autora ou cancelamento do 

plano e a restituição das parcelas mensais pagas desde novembro de 

2016, quando o serviço deixou de ser prestado, ante a não realização da 

transferência da linha. É o relato. DECIDO. 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), e ainda 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 à inicial, observo que num juízo 

de cognição sumário, se fazem presentes elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito, uma vez demonstrado, em tese, que 

o autor vem honrando com os pagamentos do plano de telefonia conforme 

comprovantes em anexo, não podendo a Reclamada se negar em efetuar 

a transferência da linha telefônica para o novo endereço. Assim, também 

se faz presente o perigo de dano, pois, conforme extrai-se dos autos, a 

parte Reclamante usa a linha telefônica como ferramenta de trabalho, 

ademais, os aborrecimentos causados pela reclamada vem se ocorrendo 

desde de novembro de 2017. Sendo assim, diante da presença dos 

requisitos inerentes às medidas de urgência, além da ausência de perigo 

de irreversibilidade da medida, e considerando, ainda, a principiologia que 

ilumina a matéria de defesa do consumidor, inclusive com previsão de 

inversão do ônus da prova, tenho que a concessão da liminar postulada é 

medida que se impõe. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e 

determino que a reclamada promova imediatamente a transferência dos 

serviços da linha telefônica (65) 3549-3742, para o atual endereço da 

autora, qual seja: Avenida Brasil, nº 1520 - S, Sala 01, Bairro Alvorada, em 

Lucas do Rio Verde – MT, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar a 

intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados à parte reclamante. Com feito, levando em consideração as 

regras de experiência e a verossimilhança das alegações INVERTO o 

ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a reclamada apresente, 

no prazo da contestação, prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para justa e eficaz 

solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de 

conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 

de setembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003657-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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: 

1003657-82.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALESSANDRO CORREIA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Ação 

de Declaratória de Relação Contratual combinada com indenização por 

Danos Morais e pedido de Tutela Antecipada manejada por ALESSANDRO 

CORREIA DA SILVA em face TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO), todos 

qualificados nos autos. Consta na inicial em síntese, que o autor é titular 

da linha telefônica (65) 9.9965-9254, adquirido da reclamada. Ocorre que 

no mês de outubro de 2017 ao consultar seu nome junto à reclamada, 

descobriu que há outra linha em seu nome, qual seja, (65) 9 9918-6848, a 

qual não contratou. Sustenta que a linha telefônica contratada por terceiro, 

esta vinculada a um endereço que não pertence ao autor, bem como se 

observou que os pagamentos das faturas estão débito automático, sendo 

que a conta informada também não pertence ao autor. Aduz que tentou de 

todas as formas resolver o conflito em questão, todavia, não obteve êxito, 

e requer em sede de tutela antecipada o bloqueio da linha telefônica (65) 

99918-6848, bem como sejam suspensas quaisquer emissões de 

cobranças em nome do autor relativas ao contrato acima, bem como ainda, 

seja retirado o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, e caso 

isto ainda não tenha ocorrido, que seja obstada a negativação de seu 

nome. É o relato. DECIDO. 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), e ainda 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 à inicial, observo que num juízo 

de cognição sumário, se fazem presentes elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito, uma vez demonstrado, em tese, que 

o autor possui uma linha telefônica em seu nome, que não foi devidamente 

contratada por ele. Assim, também se faz presente o perigo de dano, pois, 

conforme extrai-se dos autos, o autor corre grande risco de ser cobrado 

por um dívida que supostamente não lhe pertence, bem como ter seu nome 

incluso nos órgãos de inadimplentes. Sendo assim, diante da presença 

dos requisitos inerentes às medidas de urgência, além da ausência de 

perigo de irreversibilidade da medida, e considerando, ainda, a 

principiologia que ilumina a matéria de defesa do consumidor, inclusive 

com previsão de inversão do ônus da prova, tenho que a concessão da 

liminar postulada é medida que se impõe. Isto posto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada e determino que a reclamada promova imediatamente 

promova o bloqueio da linha telefônica linha (65) 99918-6848 (contrato nº. 

0305984130), bem como se abstenha de promover cobranças de dívidas 
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referentes a linha bloqueada e inclusão do nome do autor no rol dos 

inadimplentes, até o deslinde da ação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar a intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados à parte reclamante. Com feito, levando em consideração as 

regras de experiência e a verossimilhança das alegações INVERTO o 

ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a reclamada apresente, 

no prazo da contestação, prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para justa e eficaz 

solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de 

conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 

de setembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003607-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO APARECIDO DO VALE (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: 

1003607-56.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LAERCIO APARECIDO DO 

VALE REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. LAERCIO APARECIDO DO VALE ingressou com 

ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em desfavor 

do MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e ESTADO DE MATO GROSSO, 

pleiteando pelo fornecimento do medicamento OMALGIN CARDIO 100mg, 

EFFIENT 10mg, PROCOLARAN 7,5 mg, VASTAREL MR 35mg, ROSUCOR 

20mg, ZETIA 10mg, SUSTRATE 10mg, LEVOID 88mcg, PANTOPRAZOL 

40mg. para tratamento. Consta nos autos que o autor é portador de 

Cardiopatia Isquêmica Crônica Grave, porém necessita usar diariamente 

os medicamentos citados acima para evitar piora no seu quadro clínico. 

Alega que não possui condições financeiras para arcar com o alto custo 

da medicação e que tentou o fornecimento do medicamento pela via 

administrativa, no entanto no obteve êxito, em razão disso pugna pelo 

fornecimento do medicamento indicado pelo médico para o seu tratamento. 

Encaminhado ao Núcleo do NAT, este informou que dentre os 

medicamento solicitados apenas Levoid (levotiroxina), mas que o remédio 

Effient (trimetazidina) pode ser substituído pelo medicamento proprandol, 

antenolol, carvedilol, metoprolol e verapamil. Instado a se manifesta sobre 

a substituição dos medicamentos, o autor informou que não há 

possiblidade de substituição, porque pode haver uma piora no seu quadro 

clínico. É o breve relatório. Decido. É sabido que a tutela provisória 

antecipa os efeitos do provimento final pretendido pela parte autora em 

observância ao princípio da efetividade, pois concede-se o direito 

pleiteado sem a entrega definitiva da tutela jurisdicional. Em razão disso, o 

art. 300 do CPC exige a presença da probabilidade do direito (fumus boni 

iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), e desde que não haja perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 2º). Compulsando 

detidamente o presente feito, depreende-se que a necessidade da medida 

se mostra cristalina, diante da regra dos artigos 153, IX, 196 e 198, todos 

da Constituição da República, que muito bem definiram como um dos 

deveres do Estado, por seus órgãos de administração, a garantia do 

direito à saúde a todo e qualquer cidadão. Certo é que, a autoridade 

gestora do serviço de saúde, em observância as normas constitucionais, 

está incumbida de fornecer, a todo e qualquer cidadão que necessite 

medicamentos necessários e indispensáveis à manutenção de sua saúde. 

Assim, têm-se que demonstrada a plausibilidade do pedido formulado, uma 

vez que o ato omissivo dos requeridos caracteriza-se como lesivo ao 

direito da autora ao acesso à saúde. O quadro clínico descrito na inicial 

está suficientemente comprovado pelo receituário médico de id. 14988102, 

assim como a necessidade de tratamento indicado. Já o dano irreparável 

ou de difícil reparação está evidenciado, consistente nos efeitos 

decorrentes da ausência do medicamento necessitado pela autora, 

porquanto a longa espera pelo julgamento do processo fatalmente 

acarretará ao enfermo considerável risco e comprometimento de sua 

saúde, restando assim, evidenciados os requisitos para sua concessão. 

Ressalto que o artigo 196 da Constituição Federal assegura a todos o 

direito à saúde, atribuindo ao Estado tal dever. É também neste sentido o 

artigo 23, inciso II da Constituição Federal que atribuiu ao Município, 

juntamente com a União e o Estado, cuidar da saúde e assistência pública. 

Portanto, a denegação da tutela antecipada, que pode agravar sobremodo 

o estado de saúde do paciente, seria, por seus efeitos possivelmente 

irreversíveis, a mais absoluta das iniquidades, por tornar completamente 

ineficaz uma possível sentença condenatória. De todo o exposto, ante os 

fatos narrados nos autos e considerando o quadro clínico da paciente, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, via de consequência, DETERMINO 

ao ESTADO DO MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT que forneçam, no prazo de 05(cinco) dias, para o autor 

LAERCIO APARECIDO DO VALE, o medicamento OMALGIN CARDIO 

100mg, EFFIENT 10mg, PROCOLARAN 7,5 mg, VASTAREL MR 35mg, 

ROSUCOR 20mg, ZETIA 10mg, SUSTRATE 10mg, LEVOID 88mcg, 

PANTOPRAZOL 40mg, descrita na prescrição médica, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), além do bloqueio de verbas 

necessárias à realização do procedimento, nos moldes do artigo 497 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Defiro à parte autora os benefícios 

da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98 e ss). Citem-se os 

requeridos para contestar, no prazo legal, sob pena de revelia e 

confissão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 14 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANA FRANCISCA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SIMAO (ADVOGADO(A))

CLINICA ODONTOLOGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRAZ PAULO PAGOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002813-35.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JEOVANA FRANCISCA 

SANTANA REQUERIDO: CLINICA ODONTOLÓGICA VÂNIA LILIAN 

BARBOZA LTDA - ME Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 
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processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Lucas do Rio Verde, 14 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: 

1002763-43.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ROBBY ALISSON GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: TRIUNFO CONSTRUCOES A SECO EIRELI - ME, DIOGO 

SIMÃO Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Afasto a preliminar de ilegitimidade 

de parte arguida pela reclamada pessoa jurídica, porquanto, da estreita 

análise dos autos, extrai-se a existência de vínculo empregatício entre o 

motorista causador da colisão dos veículos com a empresa reclamada, 

cujo veículo conduzido pelo segundo é de propriedade da primeira 

reclamada. Nesse sentido, é certo que o motorista causador da colisão, 

agia sob o interesse da pessoa jurídica proprietária do veículo no momento 

da prática do ilícito, exercendo atividade essencial para a concretização 

de seu objeto social, pois se trata de empresa que atua no ramo da 

comercialização de materiais de construção (conforme contrato social), 

utilizando-se, para tanto, de profissionais encarregados para a entrega e 

transporte desses produtos. Assim, reiteradamente já decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça, que “para o reconhecimento do vínculo de preposição, 

não é preciso que exista um contrato típico de trabalho; é suficiente a 

relação de dependência ou que alguém preste serviço sob interesse e 

comando de outrem” (REsp n. 284.586/RJ). Além disso, constata-se que a 

empresa estava realizando entrega de materiais para a manutenção de 

sua atividade comercial, sendo, portanto, “(...) legítima para figurar no polo 

passivo da ação de reparação de danos causados a terceiros, 

decorrentes de acidente de trânsito, se o veículo estava a serviço em 

tarefa de seu imediato interesse econômico” (REsp n. 325.176/SP). 

Ademais, conforme fotografia juntada no evento 9193647, o veículo que 

teria ocasionado a colisão ostentava sua logomarca, sendo possível 

constar que estava com carga de materiais na carroceria, donde decorre 

a presunção de que estava a serviço da requerida, prevalecendo a teoria 

da aparência perante terceiros e, portanto, confere a certeza de sua 

legitimidade ad causam. Encerrada a questão preliminar, passo ao mérito 

da demanda. Incontroversa nos autos a ocorrência da colisão de veículos 

envolvendo as partes, a qual resultou em danos no veículo Gol, de 

propriedade do reclamante, como faz provas os documentos juntados no 

evento 9193590, 91934647 e 9193656, respectivamente, deles se 

extraindo a responsabilidade exclusiva do condutor do veículo de 

propriedade da primeira requerida, ora reclamado Diogo Simão. Os 

requeridos alegaram em sede de contestação que o autor estacionou o 

veículo em local inadequado, de modo que foi o culpado pela colisão dos 

veículos. Com efeito, constata-se pelas fotográficas anexadas ao 

processo que o veículo Gol de cor vermelha estava estacionado na faixa 

branca logo à frente da travessia de pedestre, atrás da placa de trânsito 

afixada. Ao contrário do que alegaram os requeridos, o veículo do autor 

estava estacionado em local adequado e permitido pela legislação de 

trânsito, cujo veículo de propriedade da reclamada ao realizar manobra à 

frente do veículo estacionado deu causa à colisão, pois deixou de 

observar o dever de cuidado para evitar a colisão. Porém, a própria 

dinâmica da colisão, tendo o veículo da requerida colidido com o automóvel 

estacionado, já se entrevê sua culpa. Dispõem os artigos 186 e 927 do 

Código Civil: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Em suma, da conjugação de todos os elementos probantes do caderno 

processual, pode-se concluir, de forma inequívoca, que o responsável 

pelo acidente foi o motorista do caminhão – o segundo requerido Diogo 

Simão -, estando este a serviço da empresa da primeira requerida. 

Ressalte-se que a responsabilidade do empregador pelos atos dos seus 

empregados, serviçais ou prepostos desde que estejam no exercício do 

trabalho que lhes competir em razão dele (artigo 932, III, do CC). Para 

evitar questionamentos e deixar evidente o alcance do preceito, prevê o 

Artigo 933 do Código Civil que o empregador responde por tais atos, ainda 

que não haja culpa de sua parte. Com efeito, a norma atual foi além da 

simples presunção de culpa, conforme enunciado da Súmula 341 do STF: 

“É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do 

empregado ou preposto”. Assim, o STF consagrou a responsabilidade 

patronal pelo dano ao menos culposo causado por seus empregados ou 

prepostos. Encontrando-se o motorista do veículo a serviço da primeira 

requerida, como acima demonstrado, não há como afastar sua 

responsabilidade pelos danos causados em decorrência do acidente. Por 

outro lado, a responsabilidade do proprietário do veículo decorre do seu 

dever de guarda, de diligência e cuidado. O uso imprudente do bem, pelo 

condutor, gera responsabilidade solidária do proprietário, por ter escolhido 

mal a pessoa a quem entregou o seu automóvel. No mais, os danos 

materiais estão suficientemente comprovados, pelas avarias do veículo 

Gol, conforme os três orçamentos juntados nos autos pelo reclamante. 

Consubstancia-se que, apesar da impugnação ao valor atribuído aos 

danos, os requeridos não demonstram o montante que reputam correto, 

limitando-se à impugnação genérica dos valores apresentados pelo 

reclamante. Ainda, os orçamentos juntados nos autos detalham os 

serviços que seriam realizados no veículo, os quais correspondem 

justamente à área danificada do veículo, conforme fotografias juntadas 

tanto pelo autor quanto pelos requeridos. Entretanto, considerando que a 

juntada de três orçamentos que possuem distintos valores, deverá ser 

adotado o menor valor, uma vez que o reclamante poderá valer-se desse 

orçamento para o conserto de seu veículo, que é de R$ 800,00 (oitocentos 

reais). Em relação ao pedido de indenização a título de danos morais, 

entendo que não deve prevalecer, porquanto não houve vítima na colisão. 

E, embora tenha havido resistência por parte dos requeridos ao 

pagamento dos danos materiais, o autor não ficou impossibilitado de 

usufruir do seu veículo e que eventual discussão acalorada havida entre 

os envolvidos não tem o condão de atingir a honra objetiva ou subjetiva do 

reclamante, a tal ponto de lhe ser devida indenização a título de danos 

morais, sobretudo porque trata-se de fatos possíveis de acontecer e que 

todas as pessoas estão sujeitas a vivenciar esse tipo de situação. Por 

arremate, o pedido contraposto não deve prevalecer. Isso porque o 

contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado entre os 

requeridos e seu advogado, não havendo participação do reclamante em 

sua elaboração, que sequer deu causa à propositura da ação. Aliás, tais 

verbas são incabíveis no rito do Juizado, nesta fase processual. A 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso está orientada 

quanto à impossibilidade de condenação da parte no ressarcimento das 

despesas havidas no contrato de prestação de serviços advocatícios pela 

parte contrária. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE 

PELO BANCO – TRANSTORNOS OCASIONADOS À PESSOA JURÍDICA – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSENCIA DE OFENSA À HONRA 

OBJETIVA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – 

RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS PELA PARTE 

CONTRÁRIA – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 287 de 728



DESPROVIDO.1. É pacífico o entendimento de que “a pessoa jurídica pode 

sofrer dano moral” (STJ, Súmula n. 227), contudo, por se tratar de pessoa 

jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou 

lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo em 

seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, entre outros. 2. 

Ausente qualquer prova da lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, não 

há que se falar em condenação da parte contrária em indenização por 

danos morais unicamente com base nos alegações da parte requerente.2. 

O Superior Tribunal de Justiça – STJ possui entendimento reiterado sobre 

o assunto, afirmando ser incabível a condenação do sucumbente aos 

honorários contratuais da parte autora (AgRg no AgRg no REsp 

1478820/SP, AgRg no AREsp 810.591/SP).3. Não há qualquer 

responsabilidade da parte requerida pelos honorários contratados pela 

parte autora, mesmo nos casos em que os pedidos autorais são julgados 

procedentes, isso ocorre porque a constituição de advogado e o valor 

pago ao mesmo são de livre estipulação e vontade da parte, não sendo 

razoável o repasse do ônus a parte que não possui qualquer relação 

jurídica com o patrono. (Ap 43665/2017, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, 

Publicado no DJE 09/06/2017). Sem destaque no original. Logo, a 

improcedência do pedido contraposto é medida de rigor. III. Dispositivo. 

Ante o exposto, na forma dos artigos 487, inciso I, e 490 do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na ação reclamação cível proposta por ROBBY ALISSON GOMES DA 

SILVA em desfavor de LUIZ PHELIPE BRITO DA CUNHA – ME e DIOGO 

SIMÃO, e CONDENO os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 

800,00 (oitocentos reais) a título de dano material ao reclamante, 

decorrente dos danos ocasionados pelo segundo requerido Diogo Simão 

na condução do veículo F-4000 de placa JZG4899 no veículo do autor: 

VW/GOL 1.6, POWER, placa NJL9854. Sobre o valor incide correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da propositura da ação – já que o autor 

declarou em audiência que não havia pago o conserto -, e juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, conforme norma do art. 406, do Código 

Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação. De outro 

lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado por LUIZ 

PHELIPE BRITO DA CUNHA – ME e DIOGO SIMÃO em desfavor de ROBBY 

ALISSON GOMES DA SILVA, o que faço com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, pelos requeridos, 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), 13 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, 14 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: 

8020006-46.2015.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA EDNEIA COLA 

BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS 

DO RIO VERDE 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, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, reatando controvertida somente questão de direito. 

Anote-se que “presentes as condições gerais que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder” (STJ, REsp n. 2.832). Além disso, desnecessária a dilação 

probatória, porquanto as alegações controvertidas encontram-se 

elucidadas pela prova documental, não tendo o condão a prova oral de 

trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde. No mais, a 

demanda versa matéria de direito, tratando-se de interpretação dos 

ditames constitucionais e legais, tendo em vista a matéria objeto do 

processo. Primeiramente, não é o caso de suspensão da presente 

demanda, pois a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no 

recurso de afetação REsp n. 1.657.156/RJ, uma vez que a Corte Superior 

não restringiu decisões que demandassem urgência e, portanto, o 

magistrado poderia e pode decidir casos demandam urgência. De outro 

lado, a Corte Superior entendeu que o fornecimento de medicamentos não 

contemplados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, demandaria a análise 

de três requisitos cumulativamente: (i) Comprovação, por meio de laudo 

médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que o 

assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar 

com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na 

ANVISA do medicamento. No caso dos autos, os três requisitos estão 

devidamente comprovados nos autos. Isso porque a autora juntou exames 

clínicos, bem como relatório expedido pelo médico assistente. Além disso, 

a hipossuficiência financeira e econômica da paciente é presumida, uma 

vez que está sendo representada pela Defensoria Pública cuja paciente 

certamente passou por rígida triagem naquele órgão para obter o direito de 

ser assistida nestes autos. Já quanto ao terceiro requisito, o Núcleo de 

Apoio técnico em seu parecer infirmou que o medicamento está 

contemplado na lista de medicamento fornecido pelo SUS na forma de 

apresentação micofenolato de mofetila Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica para tratamento de transplante cardíaco, 

transplante hepático e transplante renal. Porém, não está assegurado para 

o tratamento de Lupus, porém, há outros medicamentos indicados para o 

tratamento dessa moléstia, embora alguns profissionais indicam esse 

medicamento para o tratamento de Lupus. Em relação a preliminar de 

ilegitimidade de parte arguida pelo segundo requerido confunde-se com o 

mérito que será apreciada em conjunto nesta decisão, sobretudo em 

relação à manifestação do segundo requerido de que seu papel seria 

apenas de distribuir o medicamento à paciente e não teria 

responsabilidade quanto ao fornecimento do fármaco. Com efeito, o 

Estado ou o Município responde pela obrigação de prestar assistência à 

saúde porquanto integram juntamente com a União o Sistema Único de 

Saúde e firma-se a obrigação pela preservação da saúde pública da 

comunidade, respondendo os entes solidariamente pela resposta às 

necessidades da população. O Código de Saúde do Estado de Mato 

Grosso (Lei n. 7.110/1999) prevê ação articulada do Estado e do Município 

na execução e no desenvolvimento das questões do sistema de saúde. 

Assim também é a orientação prevista na Constituição do Estado de Mato 

Grosso. O Sistema de Saúde é qualificado pela unicidade e impõe aos 

Municípios a ação direta e aos Estados a ação complementar, com 

suplementação das diretrizes pela União. A distribuição das competências 

e das obrigações dentro do Sistema Único de Saúde não exime os entes 

federados de sua responsabilidade solidária. O sistema de referência 

contra referência (no âmbito de competência administrativa dos órgãos 

públicos) indica a solidariedade. Ressalte-se que a descentralização 

político-administrativa criada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, não 

significa isenção de parcela da responsabilidade de cada um dos entes 

integrantes da Federação, pois trata-se apenas e tão somente de medida 

de gestão a fim melhorar a qualidade do atendimento, sem, contudo, eximir 

o ente público quanto às responsabilidades em prestar a assistência 

integral à saúde a quem dela precisar. Além disso, normas editadas pelo 

Sistema Único de Saúde não se sobrepõe à Constituição Federal, as 

Constituições dos Estados e também as normas legais editadas e 

aprovadas pelo Congresso Nacional, não podendo o ente público 

invocá-las a fim de eximir-se de suas responsabilidades na gestão que lhe 

compete. Assim, a solidariedade permite o manejo de ação, como dito, 

contra ente público individualmente, ou contra ambos conjuntamente, sem 

necessidade de integração ou exclusão na lide: qualquer um e ambos 

respondem. De outro lado, a dignidade da pessoa humana está prevista no 

texto do artigo 1º da Constituição Federal como fundamento da República 
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Federativa do Brasil e o direito à vida e à saúde nela figuram dentre as 

garantias fundamentais, como previsão nos arts. 5º e 6º. Desse contexto 

jurídico decorre o direito da pessoa humana ao tratamento necessário à 

sua sobrevivência digna, que há de ser garantido imediatamente, imune a 

entraves burocráticos. Não se pode olvidar que a organização da 

seguridade social tem por objetivo a “universalidade da cobertura e do 

atendimento” (CF, art. 194, I), além de o serviço público de saúde adotar a 

diretriz do “atendimento integral” (CF, art. 198, II). O direito à saúde foi 

concebido pelo legislador constituinte como um direito de todos e dever do 

Estado que deve garanti-lo, indiscriminadamente, a qualquer integrante da 

comunidade, por força da adoção de políticas sociais e econômicas 

voltadas para esta finalidade. As ações e serviços de saúde foram 

considerados de relevância pública, tendo a diretriz do atendimento 

integral como um de seus lastros. Em consequência, deve o Estado prover 

as condições necessárias ao pleno exercício dos direitos à vida e à 

saúde, sendo irrelevante a maneira como será distribuído o serviço. 

Ressalte-se ainda que a Lei n. 8.080/1990, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, determina que a saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2º). E quando se diz 

“Estado” refere-se a todos os entes públicos, incluindo aí o Município. 

Nesse sentido, estabelece o artigo 7º do mencionado diploma legal: Art. 

7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 

(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas o art. 198 

da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I – 

universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; II – integralidade de assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. Sem destaque no original. Tem-se, portanto, que 

os serviços de saúde são norteados pelos princípios da universalidade e 

da integralidade de assistência, o que já seria o bastante para o 

acolhimento da pretensão, posto que não é dado ao ente público restringir 

o acesso do cidadão ao Sistema Único de Saúde, sobretudo em razão da 

gravidade da enfermidade que acometia o paciente, que exigia tratamento 

com a maior célere e brevidade possível, em razão da urgência do 

procedimento. Nesse contexto, conclui-se que o direito à saúde, 

desdobramento imediato do princípio da dignidade da pessoa humana e 

intrinsecamente ligado ao direito à vida (artigos 1º, III, e art. 5º, caput, da 

CF), figura entre os direitos fundamentais e, por conseguinte, está 

positivado como direito público subjetivo, razão pela qual se aplica o 

disposto no artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal, segundo o qual “as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicabilidade imediata”. Assim, não constitui violação da tripartição de 

poderes a atuação judicial no sentido de concretizar o direito à vida. Pelo 

contrário, trata-se de simples incidência do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, que assegura a toda e qualquer pessoa socorrer-se do Poder 

Judiciário para prevenir ou fazer cessar lesão a direito, mormente quando 

estão em jogo bens da magnitude da vida e da saúde, que naturalmente 

ocupam posição de proeminência quando confrontados com outros, como 

óbices orçamentários, administrativos e burocráticos. Nesse passo, 

convém assinalar que o caráter programático das regras inscritas no texto 

da Constituição Federal não pode converte-se em promessa constitucional 

inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 

expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 

ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello). No 

caso dos autos, a paciente foi diagnosticada com Lupus eritematoso, 

tendo indicação do médico assistente para o uso contínuo do medicamento 

Cellcept 500mg de forma contínua. O fato de o medicamento de ser de alto 

custo, não significa a isenção de responsabilidade dos requeridos que 

devem garantir o tratamento médico necessário à recuperação da saúde 

da paciente, assim como o fornecimento dos medicamentos necessários e 

indicados para o tratamento da moléstia. Os exames e laudos médicos 

aportados nos autos comprovam a indicação do medicamento para o 

tratamento da paciente, os quais trazem, inclusive, a justificativa para a 

indicação desse medicamento,e, sobretudo porque trata-se de 

medicamento não contemplado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e 

também por ser medicamento de alto custo a autora não tem condições de 

adquirir pagando por ele. De outro lado, o médico assistente é o 

profissional que detém melhores condições de avaliação e indicação do 

tratamento mais eficaz e efeitos positivos para a manutenção da qualidade 

de vida e manutenção da saúde da paciente, cuja indicação não pode ser 

contestação sem a devida contraprova. Convém registrar ainda a 

inexistência de condições econômicas da paciente de suportar as 

despesas do procedimento, tanto que está representado elo Defensoria 

Pública, sendo, por outro lado, beneficiário da gratuidade de justiça, pois a 

omissão pode representar insuperável ofensa ao princípio maior do natural 

direito à vida, inscrito no art. 5º, caput, da Constituição Federal, mormente 

e considerando o apontamento de urgência no referencial médico. 

Consigne-se também que inexiste indevida ingerência do Poder Judiciário 

sobre o Poder Executivo. Se a situação concreta faculta ao administrador 

alternativa, o Judiciário não pode censurar seu juízo discricionário. 

Todavia, caso a hipótese concreta se discuta a subsunção da conduta 

administrativa aos parâmetros legais, é possível controle judicial sobre o 

comportamento abusivo ou omissão abusiva. Isso porque o administrador 

pode escolher a melhor maneira de executar a lei, mas não pode omitir-se 

quando tem o dever de agir. Igualmente, relevante anotar que a cláusula 

da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo 

objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo ente público, com a 

finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 

constitucionais, notadamente, quando, dessa conduta governamental 

negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos 

constitucionais impregnados de um sentido de essencial 

fundamentalidade. Importa destacar ainda que o poder discricionário do 

administrador público deve ser exercido dentro do campo permitido pela 

legalidade, assim, a avaliação da conveniência e da oportunidade encontra 

barreiras nos limites da legalidade e constitucionalidade. O limite no 

presente caso é o direito à vida e à saúde que o paciente tem respaldado 

no caput do art. 5º, no art. 6º e no art. 196, todos da Constituição Federal 

e na Lei n. 8.080/90, sendo descipiendo anotar que a divisão 

administrativa de atribuições realizada pelo SUS não pode afastar este 

conjunto de normas de hierarquia notadamente superior. Em razão das 

normas citadas não se pode ventilar a tese do Estado, assim como do 

segundo requerido, que imputam ao outro a responsabilidade, pois neste 

caso estar-se-ia diante de responsabilidade solidárias dos requeridos. Por 

fim, não é o caso de determinar o ingresso da União na lide, ante a 

solidariedade dos requeridos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada proposta por MARIA EDINÉIA COLA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE - MT, para CONDENAR os requerido solidariamente ao 

fornecimento do medicamento Cellcept 500mg de forma contínua, podendo 

ser exigido da paciente a comprovação da necessidade de continuação 

do tratamento, conforme prescrição médica, mediante a exigência da 

receita médica atualizada para a entrega dos medicamentos, e tono em 

definitiva a tutela antecipada concedida nestes autos. Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução 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). 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, 14 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, 14 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE FRACARO RUFFATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CESAR LIMA DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001770-97.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JS DIESEL MECANICA E AUTO 

PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: JACQUELINE FRACARO RUFFATTO 
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Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito 

comporta julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, 

inc. II e 344 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, 

deixou transcorrer in albis o prazo concedido em lei para resposta ao 

pedido e, além disso, não houve requerimento por parte do réu quanto à 

produção de provas (art. 349, do CPC). Ressalte-se, que, embora a Lei n. 

9.099/95 preveja a citação e intimação pessoa da parte, o Supremo 

Tribunal Federal já decidiu que a citação direcionada ao endereço da parte 

e recebida por pessoa da residente no endereço e desde que 

devidamente identificada é válida para os todos os efeitos. Nesse sentido 

também é a orientação do Enunciado n. 5 do FONAJE: “A correspondência 

ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de 

citação, desde que identificado o seu recebedor”. Desse modo, tendo em 

vista que a parte reclamada devidamente citada deixou de apresentar 

contestação, decreto-lhe a revelia. Há prova nos autos de que o cheque 

foi emitido pela reclamada, e, por outro lado, inexiste prova do pagamento 

do respectivo cheque, o qual devolvido pela instituição bancária por 

insuficiência ou divergência na assinatura. Com efeito, em se tratando de 

ação versando sobre direito patrimonial, e por inexistentes quaisquer das 

exceções previstas no art. 345, do CPC, tenho como verdadeiras as 

alegações da parte autora, haja vista não vislumbrar indícios que possam 

contrariar o que foi afirmado na peça inaugural, o que faço com 

fundamento no art. 344, do Código de Processo Civil. Além disso, a prova 

documental carreada ao caderno processual ampara sobremaneira a 

pretensão deduzida na peça inicial pela reclamante. O processo comporta 

julgamento antecipado, haja vista a prescinde da produção de provas em 

audiência e a concordância tácita do requerido com o pedido inicial. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada 

na ação de cobrança proposta por JS DIESEL MECÂNICA E AUTO PEÇAS 

LTDA - ME em desfavor de JACQUELINE FRACARO e condeno a requerida 

ao pagamento da quantia lançada no cheque n. 900027, vinculado ao 

Banco 104, Agência 4593, com vencimento para o dia 22.02.2016, no 

valor de R$ 1.660,00 (mil e seiscentos e sessenta reais), sobre o qual 

incide correção monetária desde o dia do vencimento da dívida, 

aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação, no percentual de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), o que faço com fundamento no 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). 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, 14 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, 14 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: 

1001139-90.2016.8.11.0045. REQUERENTE: GLEIDSON DE OLIVEIRA 

GRISOSTE BARBOSA REQUERIDO: TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A executada efetuou o deposito referente à 

quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) fixados na 

condenação, conforme evento 14483783/14483785. O exequente, por sua 

vez, manifestou-se requerendo a liberação da quantia depositada 

mediante a expedição de alvará em seu favor, assim como a extinção e o 

arquivamento dos autos. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o 

Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos recursos 

repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade do 

devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, 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, 

cuja transferência deve ser observado os dados bancários informados 

pelo exequente no evento 14896571. 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, 

14 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, 14 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001527-56.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CARMEM LUIZA MAYER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada em Audiência de Conciliação para suprir a falta 

quanto ao prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias (ID Nº 

6731732), sendo que o promovente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação nos autos conforme Certidão constante no (ID Nº 

13177100), portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta 

forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e 

com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competir. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

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

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 14 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: 

1004148-26.2017.8.11.0045. REQUERENTE: AUTO CENTER VIDROS LTDA 

- ME REQUERIDO: SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 290 de 728



SICPRESS SISTEMA DE CARGAS EXPRESSAS LTDA Vistos. I. Relatório. 

Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que 

desnecessária a produção de outras provas para o deslinde do feito. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor importa 

mencionar que tanto a reclamante quanto as reclamadas amoldam-se às 

definições normativas de consumidor e fornecedor, consoante 

estabelecem os artigos 2º e 3º do CDC, uma vez que a autora utilizou-se 

como destinatária final dos serviços de transporte fornecido pelas 

requeridas. Portanto, verifico a necessidade de aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor no caso em apreço. Indefiro o pedido quanto à 

revelia da reclamada SICPRESS, uma vez que o preposto compareceu 

munido de carta de preposição e representou as requeridas em audiência, 

de modo que não há falar em revelia. Do mesmo, as requeridas 

apresentaram contestação no prazo legal. A preliminar de ilegitimidade de 

parte arguida em contestação trata-se de questão de mérito que será 

analisado em conjunto nesta sentença, sobretudo porque, neste caso, diz 

respeito a endosso translativo do título. Incontroverso e não impugnado 

pelas partes, que a parte autora de fato realizou o pagamento pontual das 

cobranças, sendo realizado protesto sem explicação aparente. 

Verifica-se do instrumento de protesto que o título foi apresentado pelo 

Banco do Brasil S/A. e como favorecida e sacador SICPRESS Sistema de 

Cargas Expressas Ltda., transferido por meio de endosso mandato e 

tendo como devedor Auto Center Vidros Ltda. ME, conforme documento 

aportado no evento 10293073. Deve-se ressaltar que nos casos de 

endosso mandato, não se transfere a propriedade do título, mas apenas 

os poderes ao mandatário para agir em nome de terceiro, sem 

propriamente possuir alguma relação com o título, ou seja, transfere-se 

apenas a posse do título, e não o crédito, sendo, portanto, 

responsabilidade do endossante ter conhecimento se havia alguma 

irregularidade em relação ao título ou sua existência. Aliás, nesse sentido 

é o enunciado da Súmula 476 do STJ: “ O endossatário de título de crédito 

por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto 

indevido se extrapolar os poderes de mandatário”, apesar de o 

endossante não ser parte neste processo, a entidade responde apenas 

caso extrapole os poderes de mandatário, não sendo verificado, portanto, 

nenhum abuso por parte da instituição financeira que somente apresentou 

o título a pedido das reclamadas. Não há falar, como pretende as 

requeridas, em inexistência de responsabilidade, pois o pagamento foi 

realizado diretamente ao preposto da primeira reclamada que não 

observou o dever de cuidado ao levar o transferir o título à instituição 

bancária para levar a protesto, quando já havia recebido o crédito da 

reclamante. Assim, inexiste irregularidade por parte da instituição 

financeira, cuja responsabilidade é das reclamadas que ao transferir o 

título já haviam recebido o valor nele estampado. Quanto aos danos 

morais, os reputo caracterizados. O protesto de forma indevida é gerador 

de danos. Está-se diante de damnum in re ipsa, sendo presumível o dano 

extrapatrimonial que resulta deste ato. A autora exerce atividade 

empresária com objetivo de auferir lucro e necessita manter limpo e em 

ordem o bom nome, sobretudo para obter capital de giro perante as 

instituições bancárias e também perante seus fornecedores, de modo que 

o protesto indevido – oriundo de dívida já adimplida - certamente trouxe 

danos imensuráveis às suas atividades comerciais. O Superior Tribunal de 

Justiça asseverou o entendimento de que “a pessoa jurídica pode sofrer 

dano moral”, conforme dispõe o enunciado da Súmula n. 227. Na espécie, 

a reclamante logrou êxito em demonstrar que a negativação indevida lhe 

acarretou constrangimentos perante o mercado, bem como comprovou 

que os danos decorrem da conduta negligente das requeridas, que 

devem, portanto, proceder à reparação, nos termos dos artigos 186 e 927 

do Código Civil. O valor da indenização a título de compensação por danos 

morais, neste caso, deve levar em consideração os princípios da 

proporcionalidade, prudência e equidade. Desse modo e para que a 

indenização por dano moral represente uma compensação e não uma 

fonte de enriquecimento sem causa, mas sem perder de vista que a 

fixação em valor demasiadamente baixo importaria, por via diversa, um 

estímulo à reiteração dessa prática, fixo por equidade o valor a ser 

indenizado a este título no equivalente ao montante de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), com os encargos decorrentes da correção monetária e juros 

devidos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por AUTO CENTER VIDROS LTDA. 

- ME em desfavor de SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP e 

SICPRESS SISTEMA DE CARGAS EXPRESSAS LTDA., para tornar em 

definitiva a liminar concedida nos autos, bem como, CONDENO as 

requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a 

título de compensação pelos danos morais experimentados pela 

reclamante, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE 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), ressaltando, contudo, 

que a condenação em valor inferior ao pretendido não importa em 

sucumbência recíproca. 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, 14 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, 14 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002283-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (EXEQUENTE)

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Aparecida da Silva Vattos (EXECUTADO)

MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO VATTOS (EXECUTADO)

ANTONIO VALMIR VATTOS (EXECUTADO)

ROSINEI DE FATIMA BARCHI VATTOS (EXECUTADO)

PAULO GERALDO VATTOS (EXECUTADO)

MARINETE DE FATIMA IGNACIO VATTOS (EXECUTADO)

Espólio de Antônio Declevo Vattos (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CESAR LIMA DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002283-31.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA 

EXECUTADO: JOSE ROBERTO VATTOS, MARIA APARECIDA DA SILVA 

VATTOS, ANTONIO VALMIR VATTOS, ROSINEI DE FATIMA BARCHI 

VATTOS, PAULO GERALDO VATTOS, MARINETE DE FATIMA IGNACIO 

VATTOS, ESPÓLIO DE ANTÔNIO DECLEVO VATTOS, MIRIAN IGNACIO 

VATTOS DE BASTIANI Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Conveniente e oportuno o julgamento 

antecipado no estado atual, posto que a matéria versão sobre questão 

apenas de direito e, além disso, independe de produção de prova. Já 

decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção de 

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). O exequente pretende 

a execução de valores consubstanciados em contrato de prestação de 

serviços advocatícios. Conquanto o Código de Processo Civil/2015 não 

tenha revogado o artigo 275 do CPC/1973 e, portanto, o Juizado Especial é 

competente para processar e julgar as causas previstas no artigo 275, 

inciso II, da Lei n. 5.869/1973, verifica-se que a execução está embasada 

em contrato de prestação de serviços advocatícios cujas partes aderiram 

à cláusula de eleição de foro para dirimir quaisquer questões decorrentes 

do contrato. Assim prevê a Cláusula 7ª: Cláusula 7ª: Para dirimir qualquer 

questão oriunda do presente contrato, as partes elegem o foro de 

Diamantino-MT, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais que 

privilegiado que seja. Sem destaque no original. Por outro lado, a Súmula 

335 do Supremo Tribunal de Federal reconhece a validade da cláusula de 

foro de eleição: Súmula 335. É válida a cláusula de eleição de foro para os 
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processos oriundos do contrato. Sem destaque no original. Nesse sentido, 

por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, a cláusula de 

eleição de foro é válida e obriga os herdeiros e seus sucessores: Art. 63. 

As partes podem modificar a competência em razão do valor e do 

território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e 

obrigações. § 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de 

instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. 

§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3º 

Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser 

reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos 

ao juízo do foro de domicílio do réu. Sem destaque no original. Com efeito, 

nem se cogite a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro 

havida entre as partes com o objetivo de declarar competente este Juízo 

para o julgamento da causa. Isso porque, na espécie, não se aplica o 

Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais havidas entre 

cliente e advogado, uma vez que além da existência de lei especial e 

posterior (Lei 8.906/94), a advocacia constitui um munus público 

incompatível com qualquer procedimento de mercantilização (art. 5º do 

Novo Código de Ética e Disciplina da OAB), prática vedada que, se 

verificada, sujeita o advogado à sanção ético-disciplinar (artigos 31, 

parágrafo primeiro, e 34, III e IV, da Lei 8.906/94). Neste sentido, aliás, 

entendeu, recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1.482.075/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze: “(...) 4. 

Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o contrato firmado entre 

advogado e cliente não é regido pelas regras consumeristas, devendo ser 

aplicável a Lei n. 8.906/1994. Precedentes (...)”. Sem destaque no original. 

De qualquer modo, ainda que fosse admitida a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, este Juízo não seria competente para processar e 

julgar a presente execução, porquanto o exequente e os executados 

residem em outra comarca, o tornaria este Juízo incompetente em razão 

do disposto no artigo 4º da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 89 do FONAJE: “A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis”. Dessa forma, reconheço a incompetência deste 

Juízo para o processamento e julgamento da presente execução. Por 

arremate, verifica-se que o exequente pretende ser agraciado com os 

benefícios da gratuidade da justiça, sob a alegação de que não possui 

recursos disponíveis para suportar o pagamento das custas processuais 

sem prejuízo de seu sustento, tendo em vista que atualmente está 

passando por dificuldade financeira. A afirmação de impossibilidade de 

recolhimento das custas processuais possui caráter relativo e, portanto, 

deve ser comprovada nos autos a situação de pobreza. Por outro lado, 

para ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça o julgador, 

entretanto, deve valer-se de elementos concretos, constantes dos autos, 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade da justiça, conforme preceitua o disposto no art. 99, §2º, do 

CPC. Com efeito, verifica-se que o exequente é profissional bem sucedido 

e os extratos de sua conta bancária juntados nos autos demonstram 

efetiva capacidade de financeiro de suportar o pagamento das custas 

processuais, sem qualquer interferência na situação financeira do 

exequente. O pedido de justiça gratuita possui presunção relativa e, 

portanto, pode ser refutada ante a existência de provas nos autos que 

evidencie que pelas provas juntadas nos autos o autor pode recolher o 

pagamento das custas. Na espécie, a carência financeira alegada pela 

parte autora não constitui fundamento suficiente a justificar a concessão 

dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de provar o seu real 

estado de necessidade, limitando-se somente à simples afirmação. 

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. Destaque-se a novidade prevista no atual Código de Processo 

Civil no art. 98, § 6º, o qual possibilita o parcelamento das despesas 

processuais em favor da parte, bastando o requerimento nos autos. Logo, 

indefiro o pedido da gratuidade da justiça postulada pelo exequente. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução proposta por ODAIR 

APARECIDO BUSÍQUIA em desfavor de JOSÉ ROBERTO VATTOS, MARIA 

APARECIDA DA SILVA VATTOS, ANTÔNIO VALMIR VATTOS, ROSINEI DE 

FÁTIMA BACHI VATTOS, PAULO GERALDO VATTOS, MARINETE DE 

FÁTIMA IGNÁCIO VATTOS e ESPÓLIO DE ANTÔNIO DECLEVO VATTOS, 

representado pelo inventariante JOSÉ ROBERTO VATTOS, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c o 

artigo 4º da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado 89 do FONAJE. Sem custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – 

MT, 14 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, 14 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001049-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

MENO JOSE RECKZIEGEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA RECKZIEGEL (RÉU)

SERGIO ALBERTO BOTEZINI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001049-48.2017.8.11.0045; Valor causa: $1,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR(A): MENO JOSE RECKZIEGEL Parte Ré: RÉU: 

RENATA RECKZIEGEL Impulsiono os presentes autos a fim de intimação da 

parte autora para manifestação da impugnação apresentada no ID. 

13084756, no prazo legal. LUCAS DO RIO VERDE, 14 de setembro de 

2018. Atenciosamente, CRISTINA VARGAS REIS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 114599 Nr: 6470-07.2015.811.0045

 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: EG, IMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, 

MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA E 

BENS em trâmite entre as partes acima identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora fora intimada, para 

que promovesse o regular andamento do feito, conforme determinado à 

pp. 25/27 dos autos. Certificou–se à p. 30 o decurso do prazo sem 

manifestação.

À p. 31, fora determinada a intimação pessoal da parte para promover o 

regular prosseguimento do feito sob pena de extinção. Devidamente 

intimada conforme intimação, cartas e respectivos ar’s às pp. 31, 32, 33, 

34, 36, 37, 38, certificou-se a inercia da parte à p.39.

Posto isto, considerando que a parte exequente não demonstrou interesse 

no prosseguimento do feito, bem como por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC.

Sem custas, eis que já foram recolhidas com a propositura da ação, 

conforme documentos de pp. 15/19.

 Transitada em julgado arquivem-se os autos dando-se as baixas de 

praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 150818 Nr: 281-08.2018.811.0045
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TTDSS, LUCIENI MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDEON CECÍLIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, em tramite entre as partes acima 

identificadas.

Em petição de pp. 27/29, a exequente informou a quitação integral do 

débito, requerendo a extinção da presente demanda.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, conforme 

declarado pelo próprio exequente (pp. 27/29), DECLARO EXTINTO o 

processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas em razão da gratuidade de justiça, que se estende ao 

executado.

Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97768 Nr: 4164-02.2014.811.0045

 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: DP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEITY MARINA HOBOLD - 

OAB:60948, VLAMIR EMERSON FERREIRA - OAB:OAB/PR 9.672

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

 Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, para reduzir os alimentos ao percentual de 

50% (trinta por cento) do valor do salário mínimo, que deverá ser pago até 

o dia 10 de cada mês. Oficie-se ao empregador do autor para informar a 

redução dos alimentos (documento de p. 14).Sem custas em razão da 

gratuidade deferida que estendo a requerid, neste ato.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.: 104029 Nr: 805-10.2015.811.0045

 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: GERALDINA JONAS MARTINS DA CRUZ, VALDETE 

LÚCIA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THANDARA FERNANDES ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora fora intimada, para 

que promovesse o regular andamento do feito, conforme determinado à p. 

29 dos autos. Certificou–se à p. 31 o decurso do prazo sem manifestação.

À p. 32, fora determinada a intimação pessoal da parte para promover o 

regular prosseguimento do feito sob pena de extinção. Devidamente 

intimada conforme cartas e respectivos ar’s às pp. 23, 28, 30, 33, 34 e 

seus versos, certificou-se a inercia da parte à p.35.

Posto isto, considerando que a parte exequente não demonstrou interesse 

no prosseguimento do feito, bem como por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC.

Sem custas, em razão da gratuidade.

 Transitada em julgado arquivem-se os autos dando-se as baixas de 

praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81088 Nr: 263-94.2012.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M N EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 142, o requerente pugnou pela desistência da ação e 

arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, considerando que se trata de ação de execução, tendo o 

exequente o direito de desistir de toda execução ou parte dela, nos termos 

do art. 775 do Código de Proceso Civil, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Não há desbloqueios judiciais a serem realizados, tão pouco mandados a 

serem recolhidos.

Desde já defiro o desentranhamento dos documento originais que instruem 

a inicial, substituindo-os por cópias, bem como entregando os originais ao 

advogado do autor.

 Transitada em julgado, considerando a desistência da parte autora do 

prazo recursal, certifique-se a senhora gestora o transito e julgado da 

presente e, ultimadas as providencias acima, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Sem custas, eis que devidamente recolhidas quando da propositura da 

demanda (pp. 38/40).

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 29775 Nr: 3981-41.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO AURELIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA WANDSCHER AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Considerando o decurso do prazo para comprovação pelas partes do 

integral cumprimento da avença (certidão de p. 146), julgo extinto o feito 

nos termos da sentença homologatória de pp. 138 e verso.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108403 Nr: 3055-16.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (FUNDO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARTINS CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:SP/94.243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 63, o requerente pugnou pela desistência da ação e 

arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.
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Não há desbloqueios judiciais a serem realizados, tão pouco mandados a 

serem recolhidos.

Desde já defiro a baixa da restrição judicial realizada nos autos.

 Transitada em julgado, considerando a desistência da parte autora do 

prazo recursal, certifique-se a senhora gestora o transito e julgado da 

presente e, ultimadas as providencias acima, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Sem custas, eis que devidamente recolhidas quando da propositura da 

demanda (pp. 35/38).

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 104179 Nr: 883-04.2015.811.0045

 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: RNMPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C CAUTELAR INCIDENTAL 

DE AFASTAMENTODO LAR C/C PARTILHAS DE BENS em trâmite entre as 

partes acima identificadas.

Compulsando os autos, decorrido o prazo de suspenção do procedi, 

verifica-se que a parte autora fora intimada, para que promovesse o 

regular andamento do feito, conforme determinado à pp. 47 dos autos. 

Certificou–se à p. 53 o decurso do prazo sem manifestação.

À p. 47, fora determinada a intimação pessoal da parte para promover o 

regular prosseguimento do feito sob pena de extinção. Devidamente 

intimada conforme intimação, cartas e respectivos ar’s às pp. 48, 49 e 

verso, 50, 51, 52, certificou-se a inercia da parte à p.53.

Posto isto, considerando que a parte exequente não demonstrou interesse 

no prosseguimento do feito, bem como por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC.

Sem custas, em razão da gratuidade.

 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.: 35932 Nr: 948-72.2010.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNER HAROLDO KOTRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - OAB:17536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 Inicialmente, INDEFIRO o pedido de suspensão formulado pelo requerido 

às pp. 446/447, visto que, in casu, não se trata de cumprimento provisório 

de sentença proferida em Ação Civil Pública, tampouco, a matéria objeto 

do recurso se confunde com a do caso em tela.

INDEFIRO ainda a impugnação aos honorários periciais oferecida pelo 

banco réu, posto que os honorários do perito não se mostram em valor 

elevado, diante das peculiaridades do caso, bem como estão em 

consonância com as propostas apresentadas em outras demandas da 

mesma natureza.

Assim, intime-se o expert nomeado para início dos trabalhos, nos termos já 

determinados às pp. 418/419.

Desde já, autorizo o pagamento de 50% (cinquenta) por cento dos 

honorários periciais em favor do perito, conforme preconiza o art. 465, § 

4º do CPC.

Expeça-se alvará de levantamento de 50% (cinquenta) por cento da 

quantia depositada nos autos transferindo-a para a conta do perito 

indicada à p. 428.

Homologo a desistência do reembolso dos honorários periciais 

depositados integralmente pelo autor, conforme solicitado à p. 483.

Em tempo, considerando a composição amigável noticiada pelo autor e sua 

anterior causídica no que concerne aos direitos e obrigações decorrentes 

dos contratos de honorários advocatícios pactuados (pp. 437/438), 

determino a RESERVA dos honorários no patamar acordado (minuta de 

acordo de pp. 439/444), em favor da advogada Marta Rosa de Azevedo 

Oliveira Secchi, OAB/MT n.º 17431-A.

Determino ainda, o cadastro da referida causídica para receber as futuras 

publicações referentes ao presente feito, conforme pactuado (cláusula 

terceira – pp. 441/442).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 31500 Nr: 1628-91.2009.811.0045

 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 DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONI EDEN BAQUETA FAVARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em tramite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 452, o autor informou a quitação integral da dívida, 

requerendo a extinção do feito.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Determino o levantamento das penhoras, porventura realizadas nos autos.

Sem custas remanescentes pp. 448/448v, e honorários advocatícios 

conforme pactuado (p. 452).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

Lucas do Rio Verde/MT, 10 de setembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 30527 Nr: 551-47.2009.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência ao exequente das informações obtidas através dos sistemas 

Infojud e Renajud (em anexo), devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias.

Face ao caráter sigiloso da informação, a declaração deverá ser 

arquivada em pasta própria na Secretaria do Juízo, facultado o acesso 

tão-somente à exequente e seus advogados.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98047 Nr: 4402-21.2014.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - 

OAB:MG/91.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Assim, CONVERTO a presente ação para EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA, nos termos dos artigos 824 e seguintes do Código de Processo 

Civil.Retifique-se o registro e a autuação, para execução por quantia 

certa.Após, cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) 

dias, conforme demonstrativo de p. 118-verso, nos termos do artigo 829, 

do CPC. Do mandado de citação constarão também, a ordem de penhora e 

a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado, o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, ar. 829, § 1º).Consigne no mandado que o 

executado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos 

autos do mandado de citação, para opor embargos, a teor do que dispõe o 

artigo 915, do mesmo Estatuto Processual Civil.Fixo os honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. 

Consigne no mandado que, caso haja o pagamento integral da dívida no 

prazo fixado, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, 827, §1º, 

do CPC).Consigno que, nesta data, procedi a baixa da restrição do veículo, 

através do sistema RENAJUD (extrato em anexo).Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Lucas do Rio Verde/MT, 03 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89645 Nr: 3531-25.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON SCAIN & CIA LTDA - ME, AIRTON 

SCAIN, ELIANE SCAIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifica-se dos autos que as partes entabularam acordo acerca do débito 

discutido no processo n.º 3529-55.2013.811.0045, bem como o débito aqui 

buscado, consignando que em caso de descumprimento da avença 

haveria a incidência de multa de 30% sob o valor total da dívida (pp. 

107/109).

Assim, diante da homologação do acordo à p. 111, entendo aplicável à 

espécie, o cumprimento de sentença, visto a novação da dívida pelo 

acordo pactuado entre as partes (incidência de multa).

Dessa forma, determino a intimação da parte devedora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido de custas, 

consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento e honorários 

advocatícios (CPC, art. 523, § 1º).

 O cálculo do débito encontra-se juntando à p. 116.

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, torne-me 

conclusos para análise do pedido retro, sem prejuízo, da expedição do 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Consigno que, transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova 

intimação, para que o devedor apresente nos próprios autos, sua 

impugnação, nos termos do artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

No mais, cumpra-se a Sra. Gestora o item 6.2.4.4, da CNGC: “A secretaria 

deverá remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os feitos que 

passarem à fase de cumprimento/execução de sentença”.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81982 Nr: 1267-69.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEAS FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciência ao exequente das informações requisitadas através dos Sistemas 

Infojud e Renajud (em anexo), devendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito para prosseguimento do feito 

executivo.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42363 Nr: 2671-92.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI RODRIGUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciência ao exequente das informações requisitadas através do Sistema 

Renajud, devendo, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito para prosseguimento do feito executivo.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36170 Nr: 1195-53.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE DASSOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 Procedi, nesta data, consulta dos veículos existentes em nome do 

executado (em anexo).

Por sua vez, tendo em conta que o veículo encontrado fora alienado 

fiduciariamente, bem como possui restrições anteriores, deixei de 

proceder qualquer restrição neste momento.

Assim, intime-se a exequente para requerer o que entender de direito para 

o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99545 Nr: 5602-63.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASVEL RETIFICA DE MOTORES E BOMBAS 

INJETORAS LTDA - EPP, ELIVELTON VANDERLEY DE FREITAS, JOSE 

FAUSTINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:33.237/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciência ao exequente das informações requisitadas através do Sistema 

Renajud, devendo, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito para prosseguimento do feito executivo.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119661 Nr: 368-32.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RICARDO BERNO, PATRICIA 

VEDANA DUTRA BERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Foi requerida a pesquisa de bens (RENAJUD/INFOJUD) e valores 

(BACENJUD), em face do não cumprimento voluntário da obrigação.

Pois bem. Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), a 

solicitação de bloqueio foi efetuada, contudo, foram encontradas quantias 

consideradas irrisórias, frente ao total da dívida executada, de modo que 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do CPC.
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Procedi ainda, via sistema RENAJUD, a consulta de bens móveis 

registrados em nome dos executados.

Por sua vez, tendo em vista que todos os veículos encontram-se 

gravados de restrições, deixei de proceder, por ora, qualquer constrição 

(extrato em anexo).

 Realizei também, pesquisa através do sistema INFOJUD.

Face ao caráter sigiloso das informações, as declarações deverão ser 

arquivadas em pasta própria na Secretaria do Juízo, facultado o acesso 

tão-somente ao exequente e seus advogados.

Ciência à exequente das informações requisitadas junto aos sistemas 

informatizados, devendo se manifestar acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 114882 Nr: 6608-71.2015.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELMA APARECIDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucans Nogueira - OAB:16040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciência ao exequente das informações requisitadas através do Sistema 

Renajud, devendo, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito para prosseguimento do feito executivo.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 22490 Nr: 378-91.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADISLAU KUVIATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Vistos.

Ciência ao exequente das informações requisitadas através do Sistema 

Renajud, devendo, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito para prosseguimento do feito executivo.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 28937 Nr: 2996-72.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES REGINA GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775, MARCELO RAYES - OAB:141541

 Assim, intimem-se o (s) executado (s), na pessoa de seu (s) advogado, 

via DJE, ou, na falta, o seu representante legal, ou pessoalmente, por 

mandado ou pelo correio (art. 854, § 2.º, do NCPC), para tomar 

conhecimento da constrição realizada a fim de que, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar MANIFESTAÇÃO, comprovando a 

caracterização das matérias do art. 854, § 3º, do CPC, sob pena de 

preclusão.Apresentada manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às 

matérias do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo de 05 

(cinco) dias, em observância ao art. 9º e 10 do CPC, após voltem os autos 

conclusos para deliberação, na forma do art. 854, § 4.º, do CPC.Consigno 

que, eventual necessidade de liberação dos valores à executada será 

cumprida com a devida agilidade por meio de alvará eletrônico 

automatizado.Não sendo apresentada manifestação no prazo acima 

assinalado, desde já, certifique-se.Certifique-se ainda a Sra. Gestora, o 

decurso do prazo para a executada oferecer impugnação.Ciência à 

exequente do bloqueio, devendo, desde logo, requerer o que entender de 

direito para prosseguimento do feito.Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35293 Nr: 5298-40.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE CORREA CAMARGO

 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, 

VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciência ao exequente das informações requisitadas através do Sistema 

Infojud, devendo, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito para prosseguimento do feito executivo.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 18324 Nr: 2756-88.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR MARTINS SALGUEIRO, NELYS 

GARCIA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

INFOJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Face ao caráter sigiloso da informação requisitada através do sistema 

INFOJUD, a declaração deverá ser arquivada em pasta própria na 

Secretaria do Juízo, facultado o acesso tão-somente ao exequente e seus 

advogados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83722 Nr: 3221-53.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KOTA BRASIL - KBR IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRAUFORT PEÇAS E SERVIÇOS 

HIDRALICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIANE MONTEZ LONGHI - 

OAB:298127/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Cristina Missio - 

OAB:oab mt 11035-B, Ed Wilson Stiffler - OAB:OAB MT 11034-b

 Vistos.

Ciência ao exequente das informações requisitadas através do Sistema 

Renajud (em anexo), devendo, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito para prosseguimento do feito executivo.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23898 Nr: 1735-09.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÉCIO JAPANI

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Vistos.
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Ciência ao exequente das informações requisitadas através dos Sistemas 

Infojud e Renajud (em anexo), devendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito para prosseguimento do feito 

executivo.

Consigo que este Juízo não dispõe de acesso ao sistema informatizado da 

ANOREG.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90910 Nr: 4804-39.2013.811.0045

 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: GILVAN DA SILVA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREZ DE AMORIM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELINTON CORREA BICUDO - 

OAB:17.116-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108215 Nr: 2950-39.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECK COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME, JADER 

STREY, ELIANE BARROS DA SILVA STREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, 

MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - 

OAB:17.074-A/MT

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

As partes, entabularam acordo, conforme o acostado às pp. 70/76, 

requerendo a sua homologação e suspensão do processo até o efetivo 

pagamento do valor total pactuado.

Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pelas próprias partes 

(gerente da embargada – p. 77 e embargantes – p. 12 e 15/18), e não 

havendo as partes estabelecido cláusulas exorbitantes ou 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, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo de pp. 70/76 havido entre as partes nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

SUSPENSO o trâmite processual até a data aprazada para o pagamento 

total do pactuado (10.12.2021), que deverá ser comprovado nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, da data acima indicada.

Transitada em julgado, certifique-se e aguardem-se os presentes autos 

em cartório pelo prazo acima estipulado.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 3788 Nr: 1240-43.1999.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINO BARZOTTO, CLEMENTINA G. BARZOTTO, 

CLAUDINO BARZOTTO, NORALEI BARZOTTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MIHICH BUENO - 

OAB:3.656, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente manifestou-se à 

p. 190 e verso, requerendo a liberação do valor depositado em Juízo pela 

parte executada (p. 179).

Pois bem. Defiro o pedido de pp. 254, em relação à expedição de alvará 

judicial da importância depositada em Juízo à p. 179, em nome favor do 

patrono da parte exequente, Dr. Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo, que 

possui poderes para receber valores, conforme procuração e 

substabelecimento encartados respectivamente às pp. 19 e 173-verso.

 No mais, atente-se as escrivania acerca dosdados bancários indicados 

(p. 179-verso), bem como ao que estabelecem o Provimento n° 

68/208-CNJ e Oficio Circular n° 41/2018 – GJAUX-PRES, procedimento a 

ser observado quando da expedição do alvará judicial, ou seja, o aguardo 

do decurso do prazo recursal.

 Por fim, considerando que a parte exequente informou (p.178) que a parte 

executada procedeu com a desoneração dos imóveis rurais, nos termos 

da sentença proferida (pp. 149/152), e considerando ainda, o pagamento 

dos horários sucumbenciais, EXTINGO o feito com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Intime-se o exequente a se manifestar sobre o documento de p. 

188/verso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 14818 Nr: 706-89.2005.811.0045

 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: TEREZINHA BORBA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO, ajuizada pela parte 

acima identificada.

Em petição de p. 91, a Defensoria Pública pugnou pela desistência da ação 

e arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do CPC.

Sem custas remanescentes, em razão da gratuidade de justiça, ora 

concedida.

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.: 97632 Nr: 4041-04.2014.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÉLIO GALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XAXIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, 

MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO em trâmite 

entre as partes acima identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que determinada (p. 46) a intimação 

pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

A certidão do oficial de justiça encartada à p. 49, informou que não foi 

possível a intimação do Requerente restou infrutífera.

Pois bem. O art. 274, parágrafo único, do CPC determina:

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

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

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

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 
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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.

Posto isto, considerando que a parte autora não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, bem como estando este paralisado há mais de 30 

(trinta) dias por negligência do requerente, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Sem custas remanescentes, eis que devidamente recolhidas, conforme 

documentos de pp. 25/27.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas de 

praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 28864 Nr: 2915-26.2008.811.0045

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em trâmite 

entre as partes acima identificadas.

Em petição de p. 63, o requerente pugnou pela desistência da ação e 

arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Não há desbloqueios judiciais a serem realizados, tão pouco mandados a 

serem recolhidos.

Transitada em julgado, considerando a desistência da parte autora do 

prazo recursal, certifique-se a senhora gestora o transito e julgado da 

presente e, ultimadas as providencias acima, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Sem custas, eis que devidamente recolhidas quando da propositura da 

demanda (pp. 25/27).

Expeça-se mandado de devolução do bem móvel apreendido (p. 32) em 

favor da parte requerida.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 11992 Nr: 708-93.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA RIBEIRO FLÔR, LIGIPAULA ROSENO FLÔR, 

JÉSSICA FLOR SILVEIRA, JUNIOR CESAR FLOR DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELI FLÔR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tendo as partes acima 

identificadas.

Verifica-se dos autos, que os exequentes renunciaram o direito de 

propriedade sobre o imóvel objeto da lide, em favor de sua genitora, ora 

executada, conforme consta nos documentos de pp. 173/176.

Posto isto, e diante da perda do objeto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82568 Nr: 1975-22.2012.811.0045

 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: NAYLANE CHRYSTINE DA SILVEIRA FLORES, LICIA 

JACQUES DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO FIGUEIRA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA em trâmite entre as partes acima identificadas.

Em petição de p. 113 a requerente pugnou pela desistência da ação e 

arquivamento em definitivo do presente feito.

Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou-se favorável pela 

extinção do feito, face a ausência de interesse da parte autora.

Assim, verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação e, em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do NCPC.

Sem custas, ante a gratuidade de justiça concedida (p.45).

Após, cumprida as determinações acima, e devidamente informado nos 

autos, arquivem-se, com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82588 Nr: 1997-80.2012.811.0045

 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: VF COMÉRCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA, 

REGIANE LEISMANN BOITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, 

IVECOLATIN AMÉRICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - 

OAB:74368, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/MT 

16947-O, OTTO MONTEIRO GONÇALVES - OAB:OAB-MG 115332

 Vistos.

Designo audiência de instrução para o dia 07 de novembro de 2018, às 

15:30 horas.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas, ou completá-las, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão.

Consigne-se que caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, NCPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 122752 Nr: 1972-28.2016.811.0045

 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: JADLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE CURATELA ESPECÍFICA COM PEDIDO DE TUTELA 
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ANTECIPATÓRIA, tendo as partes acima identificadas.

Verifica-se dos autos, que a curatelada veio a óbito, conforme teor da 

certidão de p. 73 e documento de p. 74.

Posto isto, e diante da perda do objeto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

de praxe.

Dê ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública e Curador Especial.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

cautelas de praxe e estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80234 Nr: 4302-71.2011.811.0045

 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: PNEULINK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENI ASSUNTA NATT BEGMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE 

OLIVEIRA - OAB:63036, ANDRE EDUARDO BRAVO - OAB:61.516, 

CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHÃES - OAB:61515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralamente o despacho retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110820 Nr: 4337-89.2015.811.0045

 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: SRDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de 

março de 2019, às 14:00 horas.

Expeça-se mandado para intimação das testemunhas arroladas pela 

Defensoria Pùblica à p. 09, atentando-se a escrivania para a atualização 

do endereço da testemunha Maria Elena Maciel, conforme informado à p. 

52.

 Intime-se ainda, a parte requerente e requerida pessoalmente.

Dê ciência ao Defensor Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34488 Nr: 4221-93.2009.811.0045

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a citação por edital (p. 86), com prazo de 30 (trinta) dias para 

resposta.

 Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio curador especial a 

Defensora Pública que oficia perante esta vara cível, ao requerido citado 

por edital, a qual deverá ser intimada para dizer se aceita o munus, bem 

como para se manifestar nos autos no prazo legal.

Após, consclusos..

Intime-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91476 Nr: 5355-19.2013.811.0045

 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: LENITO MATTEI, BRENDA DE OLIVEIRA MATTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Vistos.

Defiro a cota ministerial retro (p. 231 e verso), converto o julgamento em 

diligência (art. 370, do CPC) e determino:

I - Intime-se o Município de Lucas do Rio Verde/MT, para que no prazo de 

10 (dez) dias, apresente a documentação referente ao atendimento 

psicológico dispensado à parte requerente;

II - Oficie-se a Delegacia de Policia Judiciária Civil desta Comarca, para qe 

encaminhe a este Juízo a cópia integral do autos do Inquérito Policial n° 

182/2012, independentemente da fase em que se encontra.

III - Com a respostas das determinações acima, intimen-se as partes para 

manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, abra-se vistas 

ao Ministério Público;

IV - Intimen-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90069 Nr: 3953-97.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ALBINO SONTAG, SADY 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente nos autos outorga de poderes dos executados aos advogados 

Dr. Ragael Barion de Paula e Dr. Rodrigo Sartori, ou, reconhecimento de 

firma das assinaturas dos executados no acordo pactuado, requisitos 

indispensáveis para a homologação da avença apresentada ao Juízo (p. 

67/73).

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106510 Nr: 2081-76.2015.811.0045

 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: RRS, TATIANE PRATES REGENOLD CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AÉREAS S/A - GRUPO GOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON LUIZ SILVA - 

OAB:179.388/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:MT/22.195-1, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 DEFIRO o levantamento dos valores depositados nos autos (pp. 164/165) 

em favor do patrono do autor, Dr. Robson L. Silva, conforme requerido às 

pp. 167/175, eis que detém poderes para tanto (procuração de p. 20).

Decorrido o prazo que fala o § 1º do art. 1º do provimento n.º 68/2018 do 

CNJ, expeça-se o competente alvará, transferindo a quantia para a conta 

bancária indicada à p. 174.

Desde já, intime-se a empresa GOL LINHAS ÁEREAS S/A, para que, no 

prazo (15 dias), pague o valor do débito remanescente, conforme cálculo 

apresentado às pp. 172/174 consignando que, caso não o efetue, o 

montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento e honorários 

advocatícios (CPC, art. 523, § 1º).

Certificado o não pagamento do débito remanescente no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 
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bastem para pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

No mais, cumpra-se o item 6.2.4.4, da CNGC: “A secretaria deverá remeter 

ao Cartório Distribuidor, para anotação, os feitos que passarem à fase de 

cumprimento/execução de sentença”.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 2003 Nr: 10-39.1994.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIKASU OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida negativa de fls.138/144 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109987 Nr: 3929-98.2015.811.0045

 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: JOÃO BATISTA XIMENES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA - 

OAB:16.846-A OAB/MT, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119859/SP

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 15494 Nr: 1399-73.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGBECL, CB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTL, BIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PASINI - OAB:8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 6843, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:SP/257.198

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte exequente - ITAÚ 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.: 99622 Nr: 5657-14.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO MORAIS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN ERMIANE APARECIDA 

PEREIRA MAUÉS - OAB:PA/25.168

 Vistos em correição.

Proceda a escrivania a juntada de petições/documentos pendentes, 

conforme sinalização do sistema Apolo.

Impulsione os autos para providências, acaso se faça necessário.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001448-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOELI RAUBER ARIENTI (AUTOR(A))

JESSICA CRISTINA DALL ALBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1001448-43.2018.8.11.0045 VISTO, ETC. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

ajuizada por MARIA NOELI RAUBER ARIENTI contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, formulando na inicial, dentre 

outros, o pedido de antecipação da tutela a fim de determinar ao INSS o 

pagamento retroativo de auxílio doença, bem como a conversão do 

referido benefício em aposentadoria por invalidez, por consequência da 

incapacidade laborativa da requerente. Com a inicial apresentou 

documentos. A inicial fora recebida, determinando a citação do requerido 

(ID n.º 12739219). Em decisão de ID n.º 12769058 foi determinada a 

realização de perícia médica, em produção antecipada de prova, 

nomeando o profissional, sendo nomeado o perito Dr. Guido Vaca 

Cespedes (ID n.º 12897168), sendo a perícia médica realizada e o Laudo 

juntado (ID n.º 14142236 E 14142308), respondendo aos quesitos. Os 

autos vieram-me conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e 

Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, para o 

deferimento da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, 

quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Considerando os elementos de cognição 

existente nos presentes autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar 

‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. Isso porque, segundo dicção 

legal (artigo 42 da Lei 8.213/1991), “A Aposentadoria por Invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição”. Portanto, a concessão do referido benefício 

previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes requisitos 

legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), 

salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. No caso vertente, a autora demonstrou 

sua condição de segurada do RGPS, juntando aos autos CNIS (ID n.º 

12737648 – p. 36/39). No tocante ao requisito da incapacidade laboral, foi 

realizado pericia médica por meio de perito nomeado por este r. Juízo, 

sendo que o Laudo aportou aos autos (ID n.º ID n.º 14142308 E 

14142236), onde concluiu que a autora encontra-se incapacitada de forma 

total, permanente, sem possibilidade de reabilitação, para o exercício de 

qualquer atividade profissional, sendo que a patologia que acomete a 

autora encontra-se em é degenerativa e está em fase evolutiva. Impende 

registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de 

auxílio-doença concedido ao segurado só cessará quando houver sua 

reabilitação ou, sendo ela impossível, quando for aposentado por 

invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado 

para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez. 

Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida apenas ao final 

causará sérios danos a autora, afetando a sua subsistência, 

considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. Nessa esteira, 

tem-se que as lesões identificadas pela perícia médica comprovam à 

incapacidade laborativa total e por tempo indeterminado da autora e sua 
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qualidade de segurada, de rigor se impõe o deferimento do pedido de 

aposentadoria por invalidez. Posto isso, estando presentes os requisitos 

do art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

DE URGÊNCIA para determinar ao instituto-requerido a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez a autora MARIA NOELI RAUBER 

ARIENTI, a partir desta data, nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei 

8.213/91, no valor correspondente ao beneficio ora concedido, o que deve 

ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (art. 297, CPC). No mais, certifique-se a Sr.ª Gestora do prazo para 

as partes se manifestarem acerca do laudo pericial, bem como efetue o 

pagamento dos honorários do perito. Em seguida aguarde-se o prazo para 

apresentação de contestação pelo INSS, tendo em vista a renovação da 

citação, conforme certidão retro. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de setembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003784-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINDAURA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DOUGLAS DE OLIVEIRA

 

PROCESSO N. 1003784-20.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de ação de 

concessão de benefício previdenciário com pedidos alternativos de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c/c pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela e produção de prova em caráter emergencial, 

proposta por maria lindaura da conceição em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos 

efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a estabelecer 

liminarmente o benefício de aposentadoria por invalidez, alternativamente o 

benefício de auxílio doença indeferido administrativamente em 17.08.2018 

(ID n.º 15268798). Com a inicial juntou documentos. É o relato do 

necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do Código de Processo 

Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de serem observados 

dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que o autor não conseguiu 

demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. Isso porque, 

segundo dicção legal (artigo 42 da Lei 8.213/1991), “A Aposentadoria por 

Invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição”. Portanto, a concessão do referido benefício 

previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes requisitos 

legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), 

salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. Neste sentido observado o previsto em 

Lei, vislumbra-se que o autor não faz jus ao benefício pleiteado por não ter 

comprovado a carência de 12 meses de efetiva contribuição, conforme se 

vê de sua carteira de trabalho, anexada sob o Id n° 15268479, onde revela 

que o autor encontra-se trabalhando desde o dia 19.12.2017. Posto isso, 

não estando presentes os requisitos, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

DE URGÊNCIA, determinando desde já a realização de perícia médica. 

Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert 

deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o(a) perito(a) 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. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 

767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457, de 26 de junho de 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. Quanto à apresentação dos quesitos, convém salientar que 

a parte Requerente já apresentou na inicial (ID n.º 15268469). Por sua vez, 

em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as partes e os 

respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável 

com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos 

honorários. No mais, a praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstram que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Em razão do 

acima exposto é que, à luz da impossibilidade de conciliação entre as 

partes, dispenso a realização de audiência de conciliação, com fulcro no 

art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, 

querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. 

Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). 

Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

341 do CPC). Defiro a gratuidade da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de setembro de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005076-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CREMENTINA KUNZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DOUGLAS DE OLIVEIRA

 

PROCESSO N.º 1002145-98.2017.8.11.0045 VISTOS. EVA CLEMENTINA 

KUNZ, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – NÚCLEO DE 

LUCAS DO RIO VERDE ajuizou a presente AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA) – 

SAÚDE – HOME CARE, em face do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando seja determinado 

aos requeridos o fornecimento de acompanhamento por equipe 

multidisciplinar, tratamento domiciliar (Home Care) ao beneficiado da ação 

em razão de sua situação peculiar de saúde e da sua impossibilidade 

financeira de arcar com o custeio do referido tratamento. Recebo a inicial 

para discussão. Postergo a analise da liminar, pra momento posterior a 

juntada de documentos médicos atualizados pela autora. Desde já, 

dispenso a audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, §4º, II do 

Novo Código de Processo Civil. Citem-se o (s) réu (s) na forma requerida 

para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do 

CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). 

Cientifique-se o requerido que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

341 do CPC). Intime-se a parte autora, para que no prazo de 10 dias, junte 

documentos médicos atualizados, que comprovem a atual necessidade do 

tratamento médico requerido na inicial. Com a juntada dos documentos, 

remetam-se os autos conclusos com urgência. Às providências 

necessárias. Ciência à Defensoria Pública. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de 

setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003781-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUART LTDA (REQUERENTE)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONEIA MARCIA GARCIA (REQUERIDO)

JONAS RODRIGUES GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003781-65.2018.8.11.0045. 
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REQUERENTE: CONSTRUART LTDA REQUERIDO: JONAS RODRIGUES 

GARCIA, DIONEIA MARCIA GARCIA Vistos. Pois bem. Tendo em vista que 

a serventia competente pelo registro de imóveis desta Comarca é o 

Cartório do 1º Ofício, chamo o feito à ordem para retificar a decisão de ID 

n.º 15325342, esclarecendo que, onde se lê: “Oficie-se ao Cartório do 2º 

Ofício desta Comarca, a fim de que proceda a indisponibilidade das 

matrículas n.º 25754 e 25755, bem com a averbação de existência da 

presente ação às margens das respectivas matrículas.” Leia-se o 

seguinte: Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, a 

fim de que proceda a indisponibilidade das matrículas n.º 25754 e 25755, 

bem com a averbação de existência da presente ação às margens das 

respectivas matrículas. Sem prejuízo, oficie-se também ao Cartório do 2º 

Ofício, dando-lhes apenas ciência da decisão que determinou a 

indisponibilidade dos imóveis em questão, tendo em vista que fora lavrada 

Escritura Pública de Compra e Venda dos referidos bens junto àquela 

serventia. Ressalto que não há que se falar em determinação de 

indisponibilidade dos imóveis objetos da presente ação junto ao Cartório do 

2º Ofício, conforme requerido (ID n.º 15345311), eis que não se trata de 

serventia competente para tanto. No mais, cumpra-se integralmente os 

demais termos da decisão retro. Às providências necessárias. Lucas do 

Rio Verde/MT, 14 de setembro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000164-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROGINERIO VICENTE DO AMARAL (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

P R O C E S S O  N . º  1 0 0 0 1 6 4 - 3 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  A Ç Ã O  D E 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS 

ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. AUTOR: ROGINÉRIO VICENTE DO AMARAL RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, ETC. ROGINÉRIO 

VICENTE DO AMARAL ajuizou AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sustenta o 

requerente que por ter laborado a vida toda em trabalho duro, possuir 

baixa escolaridade e pouca instrução, idade avançada e os atuais 

problemas de saúde, que o incapacita para sua vida laborativa, fica 

impossível sua recolocação no mercado de trabalho, sendo que a não 

concessão do benefício pleiteado o colocará em estado de necessidade. 

Diz que preencher todos os requisitos necessários ao reconhecimento do 

direito postulado, tais como, período de carência, qualidade de segurado e 

doença incapacitante, cujo último requisito resta comprovado pelo laudo 

médico em anexo, tendo requerido administrativamente o beneficio de 

auxílio-doença, mas lhe foi negado, na data de 28/07/2016, sob a alegação 

de ausência de incapacidade laborativa. De modo que postula pela 

concessão do beneficio em tutela de urgência e no mérito requer a 

procedência da ação. Com a inicial vieram os documentos (Ids. 4625302 a 

4625335). A tutela antecipada foi concedida, conforme Id. 4651694, tendo 

o INSS comunicado o cumprimento da decisão, conforme ID. 6650439. 

Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e documentos (Ids 

ns° 6712396 e 6712397), aduzindo em preliminar prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da 

ação, e no mérito destaca que o autor não preenche os requisitos 

necessários à concessão do benefício pleiteado, mormente porque não 

ostenta incapacidade total e permanente para o trabalho, além de não ter 

carreado aos autos provas de que encontra-se insuscetível de 

reabilitação e requereu a improcedência da ação. O requerente 

apresentou Impugnação a contestação, rebatendo os argumentos 

lançados pela parte ex adversa, ratificando os termos da peça 

madrugadora (Id n° 8123972). A pericia foi realizada e o Laudo 

encontra-se acostado Id n° 8219941, sendo que a parte autora se 

manifestou (Id n° 8773683) e o INSS deu o seu ciente, conforme Id n° 

8244496. Pedido do autor de restabelecimento do Beneficio (Id. 

10293757), acolhido por decisão proferida sob o Id n° 11208194. Nova 

manifestação do autor, aduzindo o não cumprimento pelo INSS da decisão 

que determinou o restabelecimento do benefício (Id n° 12283753), com 

juntada de documentos (Ids n° 12283919 e 12283808). Os autos 

vieram-me conclusos para prolação de sentença. É o relatório. 

Fundamento e decido. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA 

E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por ROGINÉRIO VICENTE 

DO AMARAL visando a concessão de aposentadoria por invalidez com 

pedido de tutela antecipada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Primeiramente, cumpre ressaltar, que a matéria 

sub-judice não necessita de produção de prova em audiência, motivo pelo 

qual, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Verifica-se que a controvérsia reside 

basicamente na comprovação da qualidade de segurado, bem como na 

incapacidade laboral do requerente, provisória ou definitiva, capaz de 

ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do pedido manejado pela 

autora, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos para 

concessão do beneficio formulado. 1. DOS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos 

de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de 

aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no artigo 59, nos seguintes 

termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. 1.2. Auxílio-doença 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido neta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. A qualidade de segurado, bem como o 

cumprimento da carência exigida demonstram-se incontroversos no 

presente caso, pelos documentos acostados, CNIS sob o Id. 4625323, eis 

que já vinha recebendo auxilio doença cessado na data de 28.07.2016. 

Por se tratar de causa que envolve a verificação da existência de 

incapacidade laboral, constatou-se a necessidade de aferir a real 

condição do segurado para o trabalho, haja vista a contradição entre as 

alegações das partes envolvidas, já que a autora alega incapacidade, e de 

outro lado, a Autarquia-Ré questiona referida incapacidade. Diante disso, 

determinou-se a realização de perícia médica para a produção da prova 

técnica, fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor 

formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. 

Nesse contexto, o laudo pericial acostado Id n° 8219941 identificou 

clinicamente que o autor sofre desde janeiro de 2015, de Discopatia 

Degenerativa da Coluna Lombar, Dorsalgia, com incapacidade de 

movimentos da coluna e do membro inferior, incapacitando-o de forma 

permanente, definitiva e total (respostas aos quesitos 18 ao 20 de p. 03), 

desde março de 2015 (quesitos nº 17 – p. 03). Corroborando as 

informações prestadas acima pelo expert, os laudos e exames médicos 

particulares colacionados a inicial (Id. 4625335), confirmaram que a autor 

apresenta sequelas que lhe impede de exercer suas atividades habituais. 

Assim, devidamente comprovada à incapacidade laborativa permanente do 

autor e sua qualidade de segurado, de rigor se impõe o deferimento do 

pedido de aposentadoria por invalidez. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação aviada por ROGINÉRIO VICENTE DO AMARAL em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, condenando o réu a 

conceder ao autor o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/91, devidos a 

partir do da cessação do beneficio na via administrativa, 28/07/2016, NB 

609.567.940-4 (Id. 4625323), descontadas as parcelas já pagas a titulo de 

auxilio doença e respeitada a prescrição quinquenal. Correção Monetária e 

Juros de Mora A Correção monetária incide sobre o débito previdenciário, 

a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC. Os juros moratórios 

incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), 

contam-se da citação, para as parcelas eventualmente vencidas 

anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são 

posteriores. Concedo a tutela antecipada nesta sentença, devendo ser 

implantado o benefício no prazo, máximo de 30(trinta) dias, após a 
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intimação desta decisão. Em razão do princípio da sucumbência, condeno 

o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% 

sobre o valor das prestações vencidas, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sem 

condenação em custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 

1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a 

Instância Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame 

necessário, considerando que o autor já vinha recebendo beneficio de 

auxilio doença, durante o tramitar do feito, assim as parcelas em atraso 

não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do 

NCPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às 

anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de setembro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 047/2018 O Doutor JEAN LOUIS MAIA DIAS, Juiz de Direito 

e Diretor do Foro da Comarca Água Boa, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o 

que disposto na Portaria Nº 682/2016/PRES, de 02/12/2016, sobre a 

documentação necessária ao procedimento nomeação,designações 

desligamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá 

outras providências. RESOLVE : REVOGAR a Portaria n. 026/2018 que 

designa o servidor FRANCILEUDO DE SOUZA CHAGAS , matrícula 

funcional nº 24550, Analista Judiciário – PTJ, para exercer a função de 

Gestor Judiciário da 3ª Vara da Comarca de Água Boa, a partir da 

publicação desta. DESIGNAR a servidora RAISSA CAROLINE APARECIDA 

SILVA , matrícula funcional nº 37476,Técnica Judiciaria – PTJ, para 

exercer o cargo de Gestor Judiciário Substituto, da 3ª Vara da Comarca 

de Água Boa a partir da publicação desta. Publique-se,registre-se e 

cumpra-se. ÁguaBoa, 11 de setembro de 2018. JEAN LOUIS MAIA DIAS 

Juiz de Direito Diretor do Foro Em Subst. Legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 80511 Nr: 3532-53.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magna Soares Pessoa, Erildo Olimpio Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414/SP, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 19150 Nr: 2300-45.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de João Vicente da Silva, Neuzalina Hermogenia 

de Assis Silva, Gilsa Maria Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Bento de Morais, Valdir Alves Junior, 

Cristiane Fernandes Solda Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz de Andrade Pozeti - 

OAB:4.912, Fernando D' Amico Madi - OAB:14322/MT, Jorge 

Roberto Ferreira da Cruz Júnior - OAB:16764, Rycher Araújo 

Soares - OAB:20.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A, Maykell Eduardo Miyazaki - OAB:OAB/MT 9.663, 

Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

executada, Dr. Ricardo Zancanaro, nos termos do artigo 431, da CNGC - 

Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os presentes autos, que encontra-se com carga vencida, tendo 

em vista o decurso de prazo de 05 (cinco) dias fixado na decisão, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31303 Nr: 302-37.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elimar Alves Cardoso, Elimar Alves Cardoso - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição, conforme determinado pela Portaria n.º 

002/2016/GAB/1º Vara, datada de 03 de Agosto de 2016.

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo retro requerido.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a exequente 

independente de nova intimação.

 Havendo manifestação, voltem-me conclusos.

 Certificado o decurso de prazo para tanto, mantenham-se os autos 

suspensos nos termos do art. 40, da Lei 6.830, cientificando-se a 

exequente da suspensão, remetendo-se os autos ao arquivo provisório.

 Decorrido o prazo de 01 ano da suspensão, aguarde-se o prazo de 05 

anos, para eventual decretação da prescrição intercorrente.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 95741 Nr: 4336-16.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Batista Ferreira de souza Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação dos advogados das 

partes para que, no prazo de 10(dez) dias, promovam o andamento do 

processo e requeiram o que entenderem de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a resposta apresentada pelo 

perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 112787 Nr: 4078-35.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margareth Aparecida Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a resposta apresentada pelo 

médico perito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias
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 Cod. Proc.: 100481 Nr: 2506-78.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Fatima Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Bartasson Guerra, HDI SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A/MT, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação dos advogados das 

partes para que, no prazo de 10(dez) dias, promovam o andamento do 

processo e requeiram o que entenderem de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a resposta apresentada pelo 

perito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001009-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EURIPEDES DE SOUZA (AUTOR(A))

RODRIGO CALIXTO GUMIERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecidos (RÉU)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 1001009-07.2018.8.11.0021 AUTOR(A): JOSE 

EURIPEDES DE SOUZA Trata-se de ação de reintegração de posse com 

pedido de tutela específica de urgência, ajuizada por JOSÉ EURÍPEDES DE 

SOUZA, em face de PESSOAS DESCONHECIDAS até o momento do 

ajuizamento da demanda, porém, determináveis. Segundo relatos da inicial, 

o autor adquirira a propriedade rural denominada Fazenda Bom Jardim, 

localizada no Município de Cocalinho-MT, em 04 de abril de 2018, do Sr. 

Oscar Benez, por meio do contrato particular de compromisso de compra 

e venda, colacionado à inicial. Seguiu a narrativa no sentido de que, 

efetivada a transação, tomou posse na propriedade, lá acomodando seus 

funcionários Sueide e Suíte, os quais, em 16 de junho do corrente ano, 

foram expulsos das terras por um grupo de pessoas armadas que os 

ameaçaram, dentre as quais um homem identificado como Adriano 

Nogueira, que afirmou ser o dono da Fazenda Bom Jardim, arguindo que 

estava lá para “limpar a terra”, conforme narrativa do Boletim de 

Ocorrências nº 2018.191982, lavrado na Delegacia de Polícia de 

Cocalinho-MT, constante dos autos. Aduziu que no dia 19 de junho de 

2018, ao chegar na casa de seu funcionário para dirigirem-se à 

propriedade, foram abordados por uma pessoa de alcunha “Divininho” 

acompanhado de outros 03 homens, que informaram que a propriedade 

havia sido queimada com todos os bens e pertences que nela se 

encontravam, fatos esses registrados pelo autor, por meio do boletim de 

ocorrência nº 2018.193622, anexo à inicial. Pontuou que passados alguns 

dias, se dirigiu à propriedade, acompanhado dos Srs. Osmar Carvalho e 

João Batista Ferreira do Ninho, visando aferir os prejuízos causados pelo 

suposto incêndio criminoso, oportunidade em que verificou que as cercas 

estavam com correntes e cadeados, bem como que ao descerem do 

veículo, foram recebidos a tiros, motivo pelo qual recuaram, indo embora, 

fatos também registrados perante a Delegacia de Polícia de Cocalinho-MT, 

por meio do boletim de ocorrências lavrado sob nº 2018.219002. No 

retorno da ida à fazenda, para aferir os prejuízos, encontrou um 

motociclista que lhe relatou ter visto várias pessoas armadas dentro da 

propriedade, inclusive identificando uma dessas pessoas armadas como 

Sr. “Salvador”, o qual, segundo o suposto motociclista, portava uma 

espingarda. Arguiu por fim, que passados 30 (trinta) dias da invasão 

criminosa em sua propriedade e, não podendo lá retornar, ajuizou a 

presente demanda, visando a reintegração liminar na posse do bem e 

posterior deferimento de reintegração definitiva na posse. Determinada a 

emenda da inicial, o autor corrigiu o valor da causa, colacionando ao feito, 

o respectivo recolhimento das custas remanescentes. Ato contínuo, 

noticiou suposto desmatamento que vem sendo praticado na área, que 

poderá causar prejuízos irreparáveis à fauna e flora. Vieram-me os autos 

conclusos. É o necessário à análise e decisão. Inicialmente, cumpre 

analisar o pleito antecipatório declinado na inicial. O artigo 273 caput da 

revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de 

Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimento 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de urgência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais os 

elementos necessários para a concessão do que fora requerido: 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. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímil do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

A probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da 

alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para a medida que se 

pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado 

grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José 

dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos 

empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano 

comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da 

probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 

da prova indiciária dos fatos. Isso porque, restam preenchidos os 

requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil, tendo em vista que 

logrou êxito o autor em demonstrar, ainda que perfunctoriamente, sua 

posse, o suposto esbulho noticiado e a respectiva data do ocorrido, 

mostrando-se de rigor, o deferimento da liminar. Com efeito, a narrativa 

fática constante da inicial, foi devidamente corroborada pelo conteúdo dos 

boletins de ocorrências registrados pelo autor junto à Delegacia de Polícia 

do Município de Cocalinho-MT, especificando as graves ameaças sofridas 

por si e também por seus funcionários, havendo, inclusive a narrativa de 

que em uma oportunidade ao tentar adentrar em sua propriedade, que 

encontrava-se com correntes e cadeados, foi recebido a tiros, tendo que 

ir embora. Ressalte-se, ainda, que em oportunidade pretérita à narrada 

acima, pessoas armadas foram até a residência do funcionário do autor, 

proferir-lhe ameaças, que foram efetivadas na presença de crianças e 

idosos, sendo seus filhos, sobrinhos e sogros, fato que ensejou a 

lavratura do primeiro boletim de ocorrência constante da inicial e que 

recebeu nº 2018.191982. Registro, ademais, que razão assiste à parte em 

relação a ausência de indicação, neste momento processual, das pessoas 

que devem integrar o polo passivo da demanda, tendo em vista que, 

estando impedido de adentrar ao bem, inviável a aferição, neste momento, 

dos respectivos esbulhadores, os quais são determináveis e deverão ser 

identificados pelo Sr. Oficial de Justiça, quando do cumprimento do 

mandado de reintegração de posse, que ora se defere. Além disso, no 
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caso dos autos, verifica-se que um dos requisitos – alternativos - para a 

concessão da tutela de urgência encontra-se presente, qual seja, o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo - ou periculum in mora, como é mais 

comumente conhecido no ambiente forense – nada mais é do que a 

demonstração do receio que a demora da decisão judicial possa causar 

um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar 

inútil um futuro provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito 

invocado. A decisão judicial sobre a tutela de urgência precisa 

necessariamente estar fundada na prova do periculum in mora e, no caso 

dos autos, a prova referida encontra-se patente. Não se pode confundir a 

prova da existência do perigo na demora com a plausibilidade do direito 

atinente do fato principal, exigido no caput do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Referida plausibilidade do direito invocado, qual seja a 

existência de fundadas razões para o pleito que se pretende, encontra-se 

acostada aos autos, considerando, sobretudo, que além de o bem 

encontrar-se indisponível ao autor, há a notícia de que houvera um 

incêndio criminoso na propriedade, neste interregno, conforme relatos 

constantes do boletim de ocorrências lavrado sob nº 2018.193622. Por 

fim, na data de ontem, fora noticiado nos autos, pela parte autora, um 

suposto desmatamento praticado pelos réus, apto a ensejar prejuízos 

irreparáveis à fauna e flora do imóvel rural. Ante o exposto, defiro a tutela 

específica de urgência e, por consequência, determino que o autor Sr. 

JOSÉ EURÍPEDES DE SOUZA, seja imediatamente reintegrado na posse do 

bem imóvel especificado na inicial, devendo ser expedido o competente 

mandado de reintegração de posse em seu favor. Considerando as 

graves ameaças já sofridas pela parte autora, e devidamente registradas 

por meio dos boletins de ocorrências, já anteriormente especificados e, 

colacionados à inicial, determino de ofício que o mandado liminar de 

reintegração na posse do bem, seja cumprido com reforço policial da 

Polícia Militar, que deverá ser previamente oficiada pelo Sr. Gestor 

Judiciário a acompanhar o cumprimento do mandado ora deferido. Registro 

que quando do cumprimento do mandado liminar em questão, deverá o Sr. 

Oficial de Justiça, com o reforço policial já deferido, identificar os supostos 

esbulhadores, qualificando-os e citando-os, nos termos do artigo 238 

caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual, certificando, posteriormente, de 

forma minuciosa como transcorrera o cumprimento dos atos, indicando, 

inclusive, se há indícios de que a propriedade fora incendiada e/ou 

recentemente desmatada e eventual extensão do possível incêndio e/ou 

desmatamento. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser 

feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, executado 

ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento 

de regência. Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, 

administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas 

de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do 

dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Não sendo verificado nos autos o 

recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos atos 

determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo com o 

artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o 

pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino que seja o 

requerente intimado da presente decisão, salientado que, se houver 

necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o 

requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos 

autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpridas as providências determinadas, venham-me os autos conclusos 

para julgamento conforme o estado do processo (Parte Especial, Livro I, 

Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água Boa, 14 de setembro de 2018 JEAN 

LOUIS MAIA DIAS Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Edital

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 2720-45.2010.811.0021– CÓDIGO: 33710 – NÚMERO/ANO: 

83/2010

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇAO FISCAL

EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

EXECUTADO:INDUSTRIAL MADEIREIRA MATELÂNDIA LTDA – ME E NOELI 

BAMBINA MALACARNE

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, os bens de propriedade de INDUSTRIAL 

MADEIREIRA MATELÂNDIA LTDA – ME E NOELI BAMBINA MALACARNE na 

seguinte forma:

PRIMEIRA PRAÇA: 11 de outubro de 2018, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação;

SEGUNDA PRAÇA: 11 de outubro de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Através do site www.balbinoleiloes.com.br.

BEM: Um lote de terras situado em Água Boa/MT, no loteamento 

denominado "Coopercana" com área de 560,00 m² (quinhentos e sessenta 

metros quadrados), desmembrado do Lote 01 da Quadra 84, limitando a 

frente com a Avenida D, medindo 20,00 metros; lado direito com a Rua 23, 

medindo 28,00 metros; lado esquerdo com o Lote nº. 02, medindo 28,00 

metros e fundos com a área remanescente do próprio Lote, medindo 20,00 

metros. Benfeitorias: Possui 01 casa de alvenaria, com 04 quartos, um 

com suíte, 01 banheiro, 01 cozinha, 01 sala e copa, 01 dispensa, toda 

forrada de madeira, piso cerâmico, toda murada, possui área aberta nos 

fundos e frente, maus um cômodo nos fundos, destinado a dispensa. Boa 

localização. Imóvel matriculado sob o nº. 5.856 do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Água Boa/MT.

AVALIAÇÃO: R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), em 11 de abril 

de 2014.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

AVALIAÇÃO ATUALIZADA:R$ 492.095,82 (quatrocentos e noventa e dois 

mil, noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), em setembro de 

2018.

DEPOSITÁRIO: NOELI BAMBINA MALACARNE, Avenida Araguaia, nº. 980, 

Centro, Água Boa/MT, ou Avenida Cristóvão Colombo, nº. 979, 

Matelândia/PR.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima.

VALOR DA CAUSA: R$ 10.762.46 (dez mil, setecentos e sessenta e dois 

reais e quarenta e seis), em 09/06/2014.

ÔNUS: Consta Arrolamento de Bens nos autos de Processo Administrativo 

Fiscal (PAF) nº. 10183.000956/2007-49 na Delegacia da Receita Federal 

em Cuiabá/MT; Penhora nos autos nº. 1610-79.2008.811.0021 – cód. 

22559, em favor de União – Fazenda Nacional, em trâmite na 2ª Vara Cível 
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da Comarca de Água Boa/MT; Penhora nos autos nº. 

2008.36.00.010716-4, em favor de União Federal, em trâmite na 

Indisponibilidade nos autos nº. 00390200708623003, em trâmite na Vara 

do Trabalho da Comarca de Água Boa/MT; Hipoteca em favor de Banco do 

Brasil S/A; Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária.

FORMA DE PAGAMENTO: O Arrematante que pretender adquirir o bem em 

parcelas deverá observar a regra do artigo 895 e seus incisos e 

parágrafos do CPC, a fim de que este juízo possa avaliar as condições 

pagamento.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº 22, Joabe Balbino 

da Silva, Jucemat nº. 29 e Famato nº. 067/2013 e Luiz Balbino da Silva, 

Famato 66/2013.

COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida seráa seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do valor do bem, em caso de venda e 

2,5% (dois e meio por cento) em caso de adjudicação ou remição 

superveniente à designação da hasta, sobre o valor do bem penhorado, a 

qual será suportado pelo adjudicante.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando 

ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% 

(vinte por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 

24 horas.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os devedores INDUSTRIAL 

MADEIREIRA MATELÂNDIA LTDA – ME E NOELI BAMBINA MALACARNE, e 

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. Se os dias designados para o leilão for feriado, o mesmo 

realizar-se-á no dia útil subsequente independentemente de nova 

publicação. Água Boa/MT, 11 de setembro de 2018. Eu, Odilo Genovai, 

Gestor Judiciário, digitei e assino.

ODILO GENOVAI.Gestor(a) Judiciário(a). Autorizado(a) pelo provimento 

nº. 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000306-13.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DINAIR MENDES GONCALVES (AUTOR(A))

MYKE BRENDON BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wilson Gonçalves da Silva (RÉU)

JOEL GONCALVES DA SILVA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da sentença 

prolatada nos autos - ID nº 14369093.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-21.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVALDO RIBEIRO DOS PASSOS (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000413-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UMBERTO RESENDE (EXECUTADO)

HELENA LUZIA MARTINI FERNANDES RESENDE (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 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000009-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ANTONIO DEBASTIANI (EXECUTADO)

ALLINE LAUANNE ARAUJO SOARES (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 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 Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001372-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIO DUTRA DANTAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

EULER CESAR DE FREITAS (AUTOR(A))

HUGO RIBEIRO RATES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLUS AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 14348086 para seu devido cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000282-48.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA SILVA COELHO (REQUERIDO)

 

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 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 
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pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001175-73.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON GOMES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida da 

decisão de nº 14576711 para se manifestar especificando as provas que 

entende necessárias ao deslinde do feito, justificando expressamente 

suas respectivas pertinências e razões específicas para cada meio 

probatório, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001001-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM B. DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, PROMOVA 

O PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS do Oficial de Justiça REFERENTE AO 

MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO SOB O ID 15343986, DE 14/09/2018 

(vinculado à presente), devendo ser colacionado ao feito, 

comprovante/recibo e a guia do pagamento. Fica advertido o Sr. Advogado 

que o pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente 

através da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site 

do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001898-92.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, do inteiro teor da r. Sentença 

prolatada nos autos, que segue vinculada à presente.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000097-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. D. (ADVOGADO(A))

A. D. C. E. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. G. D. S. E. O. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído nos autos, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, colacione aos autos o endereço atualizado do réu, 

especificando expressamente o respectivo logradouro, nos termos do r. 

Despacho de Id nº 14710838, que segue vinculado à presente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001948-21.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALVADORA NERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDSON PAULO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000603-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SARATH DE ALMEIDA E CHAVES MARTINS LTDA - ME (AUTOR(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos, vinculadas à presente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000194-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK (ADVOGADO(A))

WESLEY CUSTODIO DE DEUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000406-31.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO GUARATO (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 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001126-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da sentença 

prolatada nos autos - ID nº 14466984.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000697-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MARIA DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO CARGNELUTI PIT (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida da 

sentença prolatada nos autos - ID nº 14556092.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000145-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL MELO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELLUS AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 14628295 para as devidas providências.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000346-92.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LUNA (EXEQUENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANGELO REBELATTO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da Sentença 

prolatada nos autos - ID nº 14755497.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001912-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUEIDE SANDRO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

EDSON PAULO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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: 1000644-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBIS NEY RIBEIRO DE ARAUJO (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 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 87501 Nr: 1959-09.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Capingote, José Mauricio Figueiredo, Odilon de 

Souza Alcantara, José Hildebrando de Araújo, Vera Lucia da Silva Souza 

Mendes, Espólio de Sinfronio Alves Ferreira, Sonia Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 90165 Nr: 126-19.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Gomes Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews, Manoel da Silva Hentequeste, Cleusa Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seus patronos constituídos, para que, caso queira, 

manifeste-se nos autos com o que entender de direito, tendo em vista as 

informações retro juntadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31533 Nr: 533-64.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Pezzini, Rita Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648-SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA/EXECUTADA, por meio de seu advogado habilitado, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, promova o pagamento dos honorários 

periciais, conforme determinado em Decisum, e de conformidade com a 

petição do Sr. Perito de fls. 752/755 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 87268 Nr: 1733-04.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sólida Fomento Mercantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reginaldo Tomé Jorge 

Parreiras - OAB:OAB/GO 22.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

edital de leilão e intimação expedido, para que, caso queiram, 

manifestem-se com o que entenderem de direito: Edital de Leilão e 

Intimação: EXECUTADO: SÉRGIO HENRIQUE EWBANK Pelo presente, faz 

saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação em primeira e 

segunda praças, os bens de propriedade de SÉRGIO HENRIQUE EWBANK 

e DEBORAH PARUCKER LUEDERS EWBANK na seguinte forma: PRIMEIRA 

PRAÇA: 11 de outubro de 2018, a partir das 10:00 horas, por preço não 

inferior ao da avaliação; / SEGUNDA PRAÇA: 11 de outubro de 2018, a 

partir das 13:00 horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o 

preço vil, considerando-o como tal valor inferior a 60% (sessenta por 

cento) do valor da avaliação. / LOCAL: Através do site 

wwwbalbinoleiloes.com.br. / BEM: . UMA ÁREA DE TERRAS, situado neste 

município e Comarca de Água Boa, Estado do Mato Grosso, com a 

superfície de 239,39has (Duzentos e trinta e nove hectares e trinta e nove 

ares). Que passa a denominar-se FAZENDA NOSSA CASA (atualmente 

Fazenda Jatobá), com os seguintes limites e confrontações: O marco MI. 

com coordenadas UTM aproximadamente de E: 369.204 s N:8.449.828, 

cravado em comum com a Rodovia MT-240 e terras de Franciscus Maria 

Cornelis Saedt; do M2 segue pela margem direita da Cabeceira D do 

Ribeirão do Vau abaixo em diversos azimutes e distância de 420.00 

metros até M3, cravado na confluência do Cónego Jacaré cbm a 

cabeceira D do Ribeirão Vau, confrontando com a cabeceira D do Ribeirão 

do Vau; do M3 segue pela margem esquerda do Córrego do Jacaré cima, 

em diversos azimutes e distância de 2.050,00 metros até o M4. tendo o 

Córrego Jacaré como limite natural e confrontando com Hélió Dutra; do M4 

segue ao azimute de 253°45e distância de 400,00 m até o M5, 

confrontando com Hélio Dutra; do M5 segué ao azimute de 356°55'e 

distância de 1.000,00M até o M6, confrontando com Hélio Dutra; do M6 

segue pela margem da rodovia MT-240 ao azimute de 73°45'e distância de 

1.017,00m até o Ml de partida, confrontando com a Rodovia MT-240. 

INCRA n°. 901.024.128.520-9. NIRF n°. 1.924.834-2. Benfeitorias: Toda 

cercada. Casa de sede com 1.100.00m2, climatizada, piscina de 

16,00x8,0m2, quadra de tênis, energia elétrica trifásica. Casa para 

funcionários, 01 curral completo. Estrutura para confinamento, armazém 

(no geral, necessita de reforma), boa localização. / Avaliado em 

11$20.000,00/hectare. Imóvel matriculado sob o n°. 5.375 no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Agua Boa/MT. / AVALIAÇÃO: R$ 

4.787.800,00 (quatro milhões, setecentos e oitenta e sete mil e oitocentos 
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reais), em 20 de agosto de 2018. / *A avaliação poderá ser atualizada até 

a data do Leilão. / DEPOSITÁRIO: SÉRGIO HENRIQUE EWBANK, Rua 01, n°. 

531, Sala 05, Cejitro, Água boa/MT. / LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme 

descrição acima. / VALOR DA CAUSA: R$ 138.014,00 (cento e trinta e oito 

mil e quatorze reais), em 21/05/2013. / ÔNUS: Consta Área de utilização 

limitada sobre 20,% (vinte por cento) da área do imóvel; Hipoteca em 

favofde Banco do Brasil S/A; Outros eventuais constantes na matrícula 

imobiliária. / FORMA DE PAGAMENTO: O Arrematante que pretender 

adquirir o bem em parcelas devera observar a regra do artigo 895 e seus 

incisos e parágrafos do CPC, a fim de que este juízo possa avaliar as 

condições pagamento. / LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, 

Jucemat n° 22, Joabe Balbino da Silva. Jucemat n°. 29 e Famato n°. 

067/2013 e Luiz Balbino da Silva, Famato 66/2013. / COMISSÃO DO 

LEILOEIRO: A comissão devida será a seguinte remuneração: 5% (cinco 

por cento), do valor do bem, em caso de venda e 2,5% (dois e mio por 

cento) em caso de adjudicação ou remição superveniente à designação 

da hasta, sobre o valor do bem penhorado, a qual será suportado pelo 

adjudicante. / LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender 

arrematar dito(s) bem(ns), deves ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.leiloesjudiciais.com.br é wwwbalbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro .dia útil subsequente à publicação deste edital. devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando 

ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20%

(vinte por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 

24 horas. / INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os devedores SÉRGIO 

HENRIQUE EWBANK e DEBORAH PARUCKER LUEDERS EWBANK, e 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 1, do Código de Processo Civill2015 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 par apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1° do art. 9 do ÇPC será de dez dias após o perfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2° 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 

fona da Lei. Se os dias designados para o leilão for feriado, o mesmo 

realizar-se-á no dia útil subsequente independentemente de nova 

publicação. Agua Boa/MT, li de setembro de 2018. Eu, Odilo Genovai, 

Gestor Judiciário, digitei e

assino. [...]".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1034264 Nr: 4514-23.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane dos Santos 

Menino - OAB:OAB/SP 243186

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO REPRESENTADO, por 

meio de sua advogada habilitada, acerca da audiência de apresentação 

designada para o dia 24/10/2018, às 13h00min (MT), a ser realizada na 

Sala de Audiências deste Juízo, no prédio do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 80581 Nr: 3602-70.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pantaleão Gama dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Negrão e Munhoz, Adeval Negrao

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova o cumprimento do item 2 do Despacho de fl. 112 dos autos, qual 

seja: "2 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente provas acerca da propriedade imobiliária, sob pena de 

indeferimento.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 102097 Nr: 3505-31.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MVAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleidimar Arantes da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, 

Ministerio Publico Estadual - OAB:MP, Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que, dentro do prazo de 06 (seis) meses da suspensão do processo, 

já em curso, promova a sucessão processual no feito, nos termos do 

Despacho de fl. 93 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 100130 Nr: 2309-26.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deotilde Terezinha Friedrich, Domingas Rodrigues 

Batista, Edinéia Pereira, Donatilia Evangelista de Amorim, Ederson Mateus 

dos Santos, Doralice Barbosa dos Santos Fernandes, Eliane Alves 

Acácio, Elberto Ricardo Wentzel, Eleny da Penha Xavier, Eliana Cristina 

Roque dos Santos, Eliane Bresolin, Eloisa Regina Behnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1028333 Nr: 667-13.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agencia de Fomento de Goias S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Paula de Deus Severino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camile Cristine Carvalho S. 

Moreno - OAB:17554/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se nos autos requerendo medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça de fl. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 112786 Nr: 4077-50.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Fátima e Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 12622 Nr: 2047-28.2005.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ireni Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo, requerendo medidas úteis ao seu 

prosseguimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-91.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

DENILSON AUGUSTO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000305-91.2018.8.11.0021. REQUERENTE: DENILSON AUGUSTO DE 

CARVALHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO O Reclamante propôs a presente ação 

objetivando ser ressarcido por danos morais, aduzindo que teve sua linha 

cancelada unilateralmente pela empresa reclamada, requerendo ainda a 

devolução de seu número com o funcionamento na modalidade pré-paga. 

No mérito, a Reclamada aduz pela inocorrência de danos morais, visto que 

o cancelamento da linha se deu por culpa exclusiva do consumidor, pois 

existiam débitos em aberto não adimplidos pelo autor que impossibilitou a 

migração, ocorrendo o cancelamento, pugnando assim pela improcedência 

dos pedidos. Pois bem. O pedido autoral é improcedente, senão vejamos: 

Verifico que o cerne da questão gira em torno do descontentamento do 

autor quando do cancelamento de sua linha telefônica, entretanto, a 

empresa reclamada logrou êxito em modificar os direitos da parte autora, 

colacionando diversas telas sistêmicas comprovando que o respectivo 

cancelamento da linha do autor deu-se em razão de débito em aberto, 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Nesse 

sentido, nossa Egrégia Turma Recursal firmou entendimento: “ALEGAÇÃO 

DE NÃO DISPONIBILIZAÇÃO E CANCELAMENTO DA LINHA. NÃO 

COMPROVADO. DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. 

COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONDENAÇÃO 

EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No 

caso, a parte autora alega que realizou a contratação de uma linha 

telefônica móvel com a parte ré, mas que os serviços nunca foram 

disponibilizados, o que fez com que cancelasse os serviços. Em 

contrapartida, a parte ré afirma que o serviço foi disponibilizado, 

apresentando contrato, faturas com consumo de internet e torpedos, bem 

como histórico de pagamento e de inadimplência, bem como contesta o 

cancelamento, uma vez que não foi indicada qualquer data específica ou 

protocolo de atendimento desse. 2. Se a empresa de telefonia comprova a 

origem da obrigação, referente à utilização da linha telefônica, a inclusão 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do 

inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não 

gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.3. Inexistindo prova de 

que a consumidora solicitou o cancelamento da linha comprovada e quitou 

todos os débitos pendentes, tendo em vista que sequer indicou um número 

de protocolo das reclamações e do próprio cancelamento, de forma a 

corroborar com as alegações de que o plano jamais foi disponibilizado, 

não há como condenar a parte ré à reparação por danos morais se não 

restam comprovados os fatos constitutivos de direito, nos termos do art. 

373, I do CPC.4. Conforme constou na fundamentação da sentença 

homologada pelo juiz: “Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado, histórico de chamadas, pagamentos e 

ainda, telas de seu sistema interno, apontando a existência de 

contratação.Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC.“In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais.”. 5. A sentença, que julgou improcedente o pleito inicial, bem como 

acolheu o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento 

do valor de R$ 303,10 (trezentos e três reais e dez centavos) e multa de 

1% sobre o valor da causa, em decorrência da litigância de má fé, não 

merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2017, 

Publicado no DJE 06/12/2017)” Outrossim, importante dar relevo para o 

fato que o autor não impugnou a contestação apresentada, momento que 

tinha para contrapor as alegações da reclamada e comprovar a falha na 

prestação dos serviços dessa em efetuar o cancelamento de forma 

indevida de sua linha, sendo medida de rigor a improcedência de todos os 

pedidos da inicial. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

propostas pela parte autora, com a extinção do processo com resolução 

do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 107630 Nr: 1125-98.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tais Boeira do Nascimento 

Silva - OAB:OAB/MT 21485/O

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) Réu(s) para que, no prazo de 

05 dias, se manifeste sobre o cáculo de fls. 544

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000303-27.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. R. A. (REQUERENTE)

J. N. R. A. (REQUERENTE)

CELUBIA RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ROSEDALYA LEITE DOS SANTOS ALMEIDA & CIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Código n.º 1000303-27 Vistos. Cumpra-se. Designo audiência para 

realizar a finalidade deprecada para o dia 07 de novembro de 2018 às 

15h30min (horário oficial do Estado), DEVENDO a Senhora Gestora 

expedir o necessário. Comunique-se o Juízo Deprecante. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências. Alto Araguaia - 

MT, 12 de setembro de 2018. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000400-27.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

 

Autos n.° 1000400-27.2018 Vistos. Em análise superficial, entendo 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, 

recebo a petição inicial e determino o seu processamento. Defiro o pedido 

de assistência judiciária, registrando que, caso se constante o não 

preenchimento dos requisitos de sua concessão, poderá ser revogado. 

No mais, designo audiência de conciliação para o dia 22 de outubro de 

2018 às 16h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Ato 

contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o 

fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor. Intimações e diligências 

necessárias. Às providências. Cumpra-se. Alto Araguaia - MT, 14 de 

setembro de 2018. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 70823 Nr: 1017-72.2016.811.0020

 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: VIRÔ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

EIRELI – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE 

ALTO ARAGUAIA-MT SR. RINALDO TAVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA DE OLIVEIRA BORGES - 

OAB:8725/MT, BIANCA DE OLIVEIRA BORGES - OAB:8725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, frente às argumentações expendidas, e com arrimo no 

art. 156, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem 

como, artigo 35 do Código Tributário Nacional, 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 sucumbenciais ut súmula 

512 do STF e artigo 25 da Lei 12.016/2009.

Após o trânsito em julgado, e as anotações e baixas de estilo 

ARQUIVE-SE o presente feito.

 Publique-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de setembro de 2018.

 IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000258-23.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANASTACIO LIMA MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CARDOSO DE ANDRADE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000258-23.2018.8.11.0020. AUTOR(A): 

LARYSSA ANASTACIO LIMA MENDES RÉU: RONALDO CARDOSO DE 

ANDRADE Vistos. 1. Verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do CPC/2015, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. 2. Desta forma, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC/2015, com fundamento no 

disposto no artigo 334 do mesmo “codex”, RECEBO a petição inicial, que 

deverá tramitar em Segredo de Justiça (artigo 189, II, CPC/2015). 3. 

DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, conforme os termos do art. 98, 

CPC/2015 c/c art. 1º, § 2º, da Lei 5.478/1968. 4. No que tange ao pedido 

de alimentos provisórios em favor do menor, forte na regra cogente do 

artigo 4º da Lei 5.478/68 e disposição de regência do artigo 1.694 e 

seguintes do CC, conforme se infere dos autos, estando provado o 

parentesco entre as partes, considerando a ausência de prova nos autos 

sobre a capacidade econômica da parte requerida e diante da 

necessidade presumida da prole, FIXO a título de alimentos provisórios o 

valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional 

vigente, bem como 50% das despesas médicas, hospitalares e 

farmacológicas, que deverá ser pago mensalmente a partir da citação e 

depositado em conta poupança ou corrente indicada pela representante 

legal da prole. Caso ainda não apresentada conta bancária para o devido 

depósito, INTIME(M)-SE o(a/s) requerente(s) para que o faça(m) em 05 

(cinco) dias. 5. Nos termos do artigo 334 do CPC/2015, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 05 de novembro de 2018, às 14 horas (MT). 6. 

CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC/2015, 

para que compareça(m) à audiência designada, acompanhado(s) de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar(em) contestação, no prazo previsto no artigo 335 do 

CPC/2015. 7. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (§5º, art. 334, CPC/2015). 8. CONSIGNE-SE no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC/2015, 

ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC/2015), bem 

como as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015). 9. CIENTIFIQUE-SE a DPE e 

o MPE. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000318-93.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO CARVALHO JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000318-93.2018.8.11.0020. AUTOR(A): 

JOAO BOSCO CARVALHO JUNIOR RÉU: ICATU SEGUROS S/A Vistos. 1. 

Trata-se de ação indenizatória com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por JOÃO BOSCO CARVALHO JUNIOR, em desfavor de ICATU 

SEGUROS S/A, visando seja determinado o bloqueio, via BACENJUD, ou, o 

imediato depósito em juízo do valor da cobertura estabelecida no 

certificado individual de seguro para o evento “doenças graves”, na 

importância de R$ 42.563,04 (quarenta e dois mil e quinhentos e sessenta 

e três reais e quatro centavos). 2. Aduz estar acometido por moléstia 

prevista na apólice carreada aos autos, asseverando mostrar-se 

manifestamente ilegítima a recusa pelo não pagamento da indenização 

securitária. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 3. 

Compulsando a petição inicial, bem como os documentos a ela 

colacionados, entendo que a tutela de urgência deve ser indeferida, diante 

da não demonstração da probabilidade do direito, bem como da ausência 

do perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, explico: 4. 

Reclama o “caput” do art. 300 do CPC que o juiz, para conceder a tutela de 

urgência, disponha, nos autos, “de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” (pressuposto comum básico) e a isso se soma 

uma das seguintes situações: a) perigo de dano; b) risco ao resultado útil 
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do processo. Há sempre uma exigência indispensável – a probabilidade do 

direito do autor, apta para formar o convencimento do juiz sobre a 

verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. Denominamos 

esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, devendo 

conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais pressupostos, 

sempre presentes, portanto, em toda e qualquer modalidade de tutela de 

urgência. Os demais podem existir isolada ou cumulativamente, 

somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que jamais pode estar 

ausente é a probabilidade do direito, casada com qualquer dos 

pressupostos que denominamos de particulares ou específicos. 5. Na 

espécie, malgrado os fatos expostos pela parte requerente, o fumus bunis 

iuris não foi efetivamente demonstrado, ao menos em um exame 

superficial dos autos. Trata-se de ação de conhecimento lastreada por 

contrato particular, podendo a parte requerida contestar o pedido e alegar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 350, CPC). 

6. Assevero que, no caso, a concessão da tutela pretendida para o 

bloqueio ou depósito em juízo do valor da cobertura estabelecida no 

certificado individual de seguro esgota o mérito do pedido da ação, de 

modo que, assim, não vislumbro presente o pressuposto necessário para 

a concessão da tutela de urgência, qual seja: fumus boni iuris, consistente 

na plausibilidade das alegações da parte requerente. 7. Por oportuno, 

vejamos a jurisprudência: “E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO DE BENS – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – INDEFERIMENTO 

QUE MERECE SER RATIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

1- Ausentes os requisitos exigidos - probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo - há de ser indeferida a 

tutela de urgência pleiteada. 2- A medida de arresto de bens é 

excepcional, ou seja, exige prova segura da prática de atos ou da 

intenção dos devedores de frustrar a cobrança ou de lesar a parte 

credora, o que não se verifica por ora na hipótese. (TJMS. Agravo de 

Instrumento n. 1414019-26.2017.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara 

Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 15/08/2018, p: 

16/08/2018)” 8. Com estas razões, NÃO CONCEDO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ante a ausência de demonstração do fumus 

boni iuris, em observância ao artigo 300 do Código de Processo Civil. 9. 

Não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC/2015, 

com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo “codex”, RECEBO a 

petição inicial. 10. Por conseguinte, frente à demonstração de 

hipossuficiência financeira, DEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015. 11. Nos termos 

do artigo 334 do CPC/2015, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

05 de novembro de 2018, às 14h00 (MT). 12. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com 

a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC/2015, para que compareça(m) à 

audiência designada, acompanhado(s) de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 do CPC/2015. 13. Havendo desinteresse 

pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) 

dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, 

CPC/2015). 14. CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015). 15. 

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.: 80772 Nr: 1729-28.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 8. Ante ao exposto, NÃO ACOLHO a justificativa apresentada pelo 

reeducando, e ainda, com fundamento no artigo 118 da LEP, REGRIDO 

definitivamente o regime de cumprimento de pena do aberto para o 

semiaberto.9. EXPEÇA-SE alvará de soltura em prol do reeducando 

ALDEMIR ALEXANDRE DA SILVA, devendo ser imediatamente colocado 

em liberdade, exceto se por outro motivo deva permanecer preso.10. 

Noutra banda, o reeducando requereu a remessa do presente processo 

executivo ao juízo da comarca de Acreúna/GO, indicando seu novo 

endereço (ref. 70). Assim, DECLINO da competência para atuar no 

presente executivo de pena, razão pela qual DETERMINO a remessa do 

feito à Vara de Execuções Penais da Comarca de Acreúna/GO, fazendo 

grafar homenagens deste Juízo.14. CUMPRA-SE, com urgência, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 13 de 

setembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-03.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO OLIVEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

ROBSON OLIVEIRA GUSTAVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSE PRESTADORA DE SERVICOS EMPRESARIAIS ONLINE LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000324-03.2018.8.11.0020. REQUERENTE: SILVIO OLIVEIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: PSE PRESTADORA DE SERVICOS 

EMPRESARIAIS ONLINE LTDA Vistos. 1. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade de contrato c/c obrigação de não fazer c/c indenização por 

danos morais c/c pedido de tutela antecipada de urgência proposta por 

SÍLVIO OLIVEIRA DE CARVALHO contra PSE PRESTADORA DE SERVIÇOS 

EMPRESARIAIS ONLINE LTDA. 2. Estando presentes os requisitos legais, 

RECEBO a presente inicial nos seus moldes, mediante o rito sumaríssimo 

(Lei 9.099/95). Do pedido liminar 3. Aduz a parte requerente que, no dia 

02/08/2018, recebeu ligação telefônica de pessoa se passando por 

empregado da empresa EMBRATEL e que precisava que o Requerente 

fizesse atualização de cadastro junto à telefônica OI, sem qualquer custo, 

mas que, enviaria formulário para preenchimento, o qual deveria ser 

assinado e carimbado. 4. Afirma que, assim, sem desconfiar de nada, 

assinou e carimbou o documento e o enviou ao suposto funcionário da 

EMBRATEL. 5. Compulsando a petição inicial, bem como os documentos a 

ela colacionados, entendo que a medida liminar deve ser deferida, diante 

da demonstração da presença do “fumus boni iuris” e do “periculum in 

mora”, explico: 6. “In casu”, o fumus boni iuris que alega possuir a parte 

reclamante está devidamente presente no bojo dos autos, pois esta afirma 

desconhecer a dívida junto à reclamada, sem prejuízo de carrear aos 

autos notificação encaminhada à parte requerida e cópia do boletim de 

ocorrência n. 2018.263280 registrado em 21/08/2018, noticiando os fatos 

perante a autoridade policial (id 14908781, id 14907853). 7. Vislumbro, 

lado outro, o “periculum in mora”, porquanto a permanecer a situação 

como se encontra, poderá ocorrer restrição ao crédito ao reclamante, o 

que acabará por inviabilizar o seu dia a dia negocial, ante a falta de crédito 

perante o mercado e agentes financeiros. 8. Assim entendendo, DEFIRO o 

pedido liminar feito pelo(a) Reclamante e DETERMINO à parte reclamada 

que SE ABSTENHA de inserir o nome da parte autora SÍLVIO OLIVEIRA DE 

CARVALHO, em qualquer cadastro de inadimplentes, referente a dívida no 

valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), junto ao SERASA/SPC, 

bem como de promover cobranças relativas a dívida em questão, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite 

máximo de 05 (cinco) sálarios mínimos, com início a partir do 

descumprimento da medida, ora deferida, sendo esta revertida em favor 

da parte autora, nos termos do artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos do 

CPC/2015. 9. PROCEDA-SE à citação pessoal da parte reclamada - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP c/c a CNGC - 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 
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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. 10. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 11. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte reclamada, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-98.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000350-98.2018.8.11.0020. REQUERENTE: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES 

S/A Vistos. 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada proposta 

por EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA contra ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. 2. Estando presentes os requisitos 

legais, RECEBO a presente inicial nos seus moldes, mediante o rito 

sumaríssimo (Lei 9.099/95). Do pedido liminar 3. Compulsando a petição 

inicial, bem como os documentos a ela colacionados, entendo que a 

medida liminar deve ser deferida, diante da demonstração da presença do 

“fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, explico: 4. “In casu”, o fumus 

boni iuris que alega possuir a parte reclamante está devidamente presente 

no bojo dos autos, pois esta afirma desconhecer a dívida junto à 

reclamada, que ensejou a negativação do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como comprovou a existência da referida 

restrição (id 15021263). 5. Vislumbro, lado outro, o “periculum in mora”, 

porquanto a permanecer a situação como se encontra, a restrição ao 

crédito ao reclamante prosseguirá, o que acabará por inviabilizar o seu dia 

a dia negocial, ante a falta de crédito perante o mercado e agentes 

financeiros. 6. Assim entendendo, DEFIRO o pedido liminar feito pelo(a) 

Reclamante e DETERMINO à parte reclamada que proceda à imediata 

exclusão do nome da parte autora EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA, de 

qualquer cadastro de inadimplentes, referente ao contrato n. 

00688831109, cuja inscrição ocorreu no dia 02/03/2018, junto ao 

SERASA/SPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 05 (cinco) 

sálarios mínimos, com início a partir do descumprimento da medida, ora 

deferida, sendo esta revertida em favor da parte autora, nos termos do 

artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos do CPC/2015. 7. Sem prejuízo da 

determinação acima, OFICIE-SE o órgão de proteção ao crédito, a fim de 

que proceda a remoção do nome da parte reclamante, nos termos acima 

consignados, no prazo de 10 (dez) dias. 8. PROCEDA-SE à citação 

pessoal da parte reclamada - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP c/c a CNGC - 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. 9. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 10. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte reclamada, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139917 Nr: 4510-25.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DE LIMA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência do sr. 

Oficial de Justiçal, para o cumprimento do mandado no valor de R$ 226,42 

(duzentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) a ser 

depositado na conta do TJMT., referente ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82840 Nr: 4574-45.2012.811.0008

 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: LUZIA MACHADO DE JESUS 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: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos, 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 14h45min, no 

endereço supra(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia 

e horário designados para se submeter ao exame pericial, devendo a 

parte autora apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. APÓS a 

juntada do laudo, faça os autos conclusos para designação de audiência 

de instrução e julgamento.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 140075 Nr: 4611-62.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO CARDOSO ME, ARIOVALDO 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado, no valor de R$ 23,42 

(vinte e tres reais e quarenta e dois centavos a ser depositado na conta 

do TJMT., referente ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Cod. Proc.: 142372 Nr: 6322-05.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo Tributino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado no valor de R$ 46,84 

(quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) a ser depositado na 

conta do TJMT., referente ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82725 Nr: 4452-32.2012.811.0008

 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: LUZIA PEDROSA DA SILVA

 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 

OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765, KEYWALDO VIEIRA 

NASCIMENTO - OAB:14519/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. A parte autora apresentou seus memoriais em audiência. A 

autarquia requerida não compareceu a audiência, apesar de devidamente 

intimada, deixando de apresentar seus memoriais, de forma que declaro 

preclusa a sua apresentação. Diante do falecimento da parte autora, 

compareceu o procurador desta requerendo a habilitação dos herdeiros 

(fl.82/98), apresentando na presente audiência o pedido de retificação dos 

nomes das herdeiras JOANICE BARROS DA SILVA e JOANETA 

SEBASTIANA DA SILVA TEIXEIRA; o qual DEFIRO nesta oportunidade.

 Isto posto, DEFIRO a habilitação dos herdeiros: Joalino Arreneto da Silva, 

Ivanete Pedrosa da Silva, Joanice Barros da Silva, Nilson Pedroso da Silva, 

Alequix Pedroso da Silva, Kelen Amaruzia da Silva, Joaneta Sebastiana da 

Silva Teixeira, Joadir Pedroso da Silva e Iracema Fátima da Silva.

PROMOVA-SE a alteração do polo ativo da presente demanda.

Nos termos do art. 690, do Código de Processo Civil, CITE-SE o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS para se pronunciar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131340 Nr: 7317-52.2017.811.0008

 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: ILDA ALVES VIEIRA

 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:

 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 09/11/2016 (fls. 52). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, 

ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de Recurso de Apelação, INTIME-SE 

a parte apelada para apresentar Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias (1.010, §1º, CPC). APÓS o transcurso do prazo, com ou sem 

contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame necessário, 

uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam os limites 

estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE o INSS 

através de sua gerência executiva (EADJ/APSDJ) para que implante o 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres - MT, 13 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 113929 Nr: 4059-68.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO FILHO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 Vistos etc.

Considerando que o oficial de justiça colacionou um número de celular às 

fls. 47, que parece ser do requerido, determino que a sua advogada 

procure estabelecer contato primeiramente por este telefone.

Não sendo possível, defiro desde já a intimação do requerido para que 

fique ciente da nomeação da advogada, bem como para que entre em 

contato com a mesma pelo telefone indicado às fls. 45, ou pessoalmente 

em seu escritório.

Cumpra-se.

Barra do Bugres-MT, 10 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 113929 Nr: 4059-68.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO FILHO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 Vistos etc.

Designo o dia 01 de fevereiro 2017, às 15h30min, no prédio do Juizado 

Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, 

Município de Barra do Bugres/MT, para audiência de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.

INTIMEM-SE AS PARTES, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, 

para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado e 

munidos de documentos pessoais, informando-lhes que o não 

comparecimento injustificado à audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça cuja ausência será sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Ressalte-se que as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Para que a audiência de autocomposição não seja realizada, deverá o 

autor mencionar na petição inicial seu desinteresse, bem como, o Réu 

apresentar petição, com 10 (dez) dias de antecedência, no mesmo 

sentido.

Após as comunicações, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 113929 Nr: 4059-68.2016.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO FILHO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 Vistos, etc.1) Considerando que a parte requerente é assistida pela 

Defensoria Pública, para resguardar a ampla defesa e o contraditório (art. 

72, II, do CPC), NOMEIO a Drª. FABIANA NOGUEIRA PEREIRA, OAB/MT 

17982, para promover a defesa dos interesses do requerido . 2) Tomando 

em conta a natureza da causa, FIXO os honorários da mencionada 

advogada em 04 (quatro) URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao 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 à advogado nomeada:“No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais prat icados, observada a Tabela da 

OAB/MT”.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...

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108266 Nr: 725-26.2016.811.0008

 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: CARMEM MENDES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44223 Nr: 449-05.2010.811.0008

 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: BONIFACIO JUSTINO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54678 Nr: 883-23.2012.811.0008

 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: JOVELINA ANTONIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110771 Nr: 2203-69.2016.811.0008

 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: ADELINO VENANCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55258 Nr: 1458-31.2012.811.0008

 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: HELIO ANTONIO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43398 Nr: 3374-08.2009.811.0008

 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: JOSIVANIA AMORIM 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: FERNANDA MARIA PAGOTTO 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos,

Intime-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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90304 Nr: 636-71.2014.811.0008

 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 NILDA PEREIRA DE OLIVEIRA

 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,

Intime-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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52270 Nr: 3020-12.2011.811.0008

 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: VERONICE ALMEIDA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 29825 Nr: 1698-93.2007.811.0008

 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: NAZIRA DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMOES SANTOS - 

OAB:OAB-MT 11.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 162, atenda-se na forma requerida.

 Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, sem manifestação, certifique-se e 

retornem os autos ao arquivo independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54855 Nr: 1058-17.2012.811.0008

 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: MALVINA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI PEREIRA ALVES - 

OAB:PROCURADOR

 Tempestividade

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o recurso de apelação foi interposto no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 306 Nr: 57-27.1994.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINALDO PINHEIRO DE LIMA, GUSTAVOA 

GODOI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de mandado de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103457 Nr: 3745-59.2015.811.0008

 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: LEONILDE FURTADO FILHO

 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: RAFAEL HENRIQUE 

FORTUNATO - OAB:PROCURADOR, WESLEY LAVOISIER DE BARROS 

NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR

 Vistos...

Ante a proposta de acordo de fls. 174/175 intime-se a parte autora para 

manifestar-se.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21522 Nr: 1514-11.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTINS PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,
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 1. Tendo em vista que os valores depositados, se encontram vinculados 

aos autos, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

informada nos autos.

2. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

3. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

4. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

5. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91018 Nr: 1245-54.2014.811.0008

 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: SEBASTIANA IMACULADA 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:

 Vistos,

Intime-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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89306 Nr: 5032-28.2013.811.0008

 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: MARIA DA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO 

- OAB:

 Vistos,

 1. Tendo em vista que os valores depositados, se encontram vinculados 

aos autos, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

informada nos autos.

2. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

3. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

4. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

5. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54599 Nr: 804-44.2012.811.0008

 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: TELMA DE OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 - OAB:10.765-MT, DALILA 

ANDRADE ABRANTES DE SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido formulado às fls. 112/113, atenda-se na forma requerida.

 Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem manifestação da parte autora, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo independentemente de 

nova conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131693 Nr: 7498-53.2017.811.0008

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DA SILVA 

FERREIRA - OAB:24323/O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316

 Vistos,

 1. Apresentada resposta à representação, designo audiência de 

continuação para o dia 08 de novembro de 2018, às 15h10min, ocasião 

que serão ouvidas as testemunhas de Acusação/Defesa.

 3. Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

 4. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52038 Nr: 2787-15.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GONÇALINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Tendo em vista que os valores depositados, se encontram vinculados 

aos autos, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

informada nos autos (fls. 142).

2. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

3. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

4. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

5. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46874 Nr: 3040-37.2010.811.0008

 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
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 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Tendo em vista que os valores depositados, se encontram vinculados 

aos autos, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

informada nos autos.

2. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

3. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

4. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

5. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 36513 Nr: 2871-21.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DAS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92862 Nr: 808.90.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FERREIRA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12.338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:, THIAGO BRITO DA CUNHA MARANHÃO - OAB:MAT. 1873226

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 07 

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.: 120669 Nr: 1226-43.2017.811.0008

 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: DEJANIRA DOMINGAS DE OLIVEIRA

 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 15h45

2. min(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.

 3. 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.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 35990 Nr: 2331-70.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAFAELA ARDAIA NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:MT 

8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 07 

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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 131404 Nr: 7344-35.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDER ANJO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DOMINGUES 

RODRIGUES - OAB:335839

 Nos termos da Legislação Vigente e inciso III, do Art. 1691 da CNGC- 

FORO JUDICIAL, impulsiono estes autos, com a finalidade de dar ciência 

ao Advogado Julio Cesar Domingues Rodrigues, OAB/SP 335.839, para no 

prazo legal, pugnar o que entender de direito, face o teor da certidão 

negativa do Oficial de Justiça em relação a testemunha da defesa, Flávio 

Viana de Souza, conforme transcrição a seguir: [...] Flávio Viana de 

Souza, em virtude do mesmo ter-se mudado para à cidade de São José 

Rio Claro – MT, podendo ser localizado pelo telefone 99622 8279, ou em 

seu local de trabalho frigorifico (função lombador), informação do réu 

Valder (via telefone). O referido é verdade e dou fé.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1000716-47.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA NASCIMENTO DOS SANTOS (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C.S.S (ORDENADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000716-47.2018.8.11.0050. ORDENANTE: JOELMA NASCIMENTO DOS 

SANTOS ORDENADO: C.S.S Vistos, etc. 1. Trata-se de carta de ordem 

superior proveniente do egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, observado na espécie os dizeres do artigo 202 e 

seguintes do CPC. 2. Desta forma, 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 de devolução subscrito 

pela(a/s) diligente gestor(a/s) judicial. 3. Acerca da distribuição e da 

presente decisum, comunique o ínclito Relator, conforme disposição clara 

da CNGC/MT. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 14 de setembro de 

2018. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92545 Nr: 3298-71.2017.811.0050

 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: WZ, MGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT, 

MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT, MYLLENA 

GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93376 Nr: 3815-76.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT., MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIGLES CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, venho por meio deste 

INTIMAR o advogado(a) da parte requerida Dr. Maria Pereira da Silva – 

OAB /MT 17.534 para que fiquem ciente de que foi designada audiência 

para interrogatório do Réu WEIGLES CESAR DA SILVA nos autos n° 

3815-76.2017.811.0050 código 93376, que tramita na Primeira Vara da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, para o dia 17/09/2018, às 

17:15min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95085 Nr: 4792-68.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - OAB:22.483/MT

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de defesa 

preliminar (fls.49/68), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão 

na fase eminentemente probatória.

2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

01/10/2018, às 17h45min (horário de Cuiabá/MT).

3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP.

 6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62853 Nr: 839-38.2013.811.0050

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCWELL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A/MT, IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AZAMBUJA 

SOMMER DUTRA - OAB:MT 19.536, leandro Godines do Amaral - 

OAB:SP 162.628

 "VISTOS ETC...Defiro o pedido das partes e suspendo o processo pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias. Em consequência REDESIGNO audiência 

para o dia 22/11/2018, às 13h30min. Concedo aos procuradores o prazo 

de 05 (cinco) dias para a juntada de substabelecimento. Saem os 
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presentes devidamente intimados para a prestação do depoimento pessoal 

e a colheita dos depoimentos testemunhais. Decorrido o prazo de 

suspensão, expeça-se as cartas precatórias para a oitiva das 

testemunhas arroladas às fls. 153, devendo o requerido providenciar o 

necessário e recolher as custas necessárias perante o Juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63200 Nr: 1203-10.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCWELL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A/MT, IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AZAMBUJA 

SOMMER DUTRA - OAB:19536/O, LEANDRO GODINES DO AMARAL - 

OAB:162.628/SP

 "VISTOS ETC...Defiro o pedido das partes e suspendo o processo pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias. Em consequência REDESIGNO audiência 

para o dia 22/11/2018, às 13h30min. Concedo aos procuradores o prazo 

de 05 (cinco) dias para a juntada de substabelecimento. Saem os 

presentes devidamente intimados para a prestação do depoimento pessoal 

e a colheita dos depoimentos testemunhais. Decorrido o prazo de 

suspensão, expeça-se as cartas precatórias para a oitiva das 

testemunhas arroladas às fls. 153, devendo o requerido providenciar o 

necessário e recolher as custas necessárias perante o Juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90332 Nr: 1994-37.2017.811.0050

 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: GERSON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80131 Nr: 844-55.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI EDVIG DAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 24.Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural por idade desde 19.07.2014, observado prazo 

prescricional quinquenal.25.Deverá incidir sobre os valores a atualização 

monetária pelo IPCA a partir de cada parcela e juros de mora de acordo 

com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a 

forma do art.1º-F, da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, 

em consonância com a tese de Repercussão Geral Tema 810 (RE 870947) 

de 20.09.2017.26.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, 

§3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, 

nos termos do Enunciado 111 do STJ. Condeno, ainda, a parte requerida 

ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 178 do STJ.27.Deixo 

de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários 

mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC.28.A teor do que dispõe o Provimento n.º 

20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:Nome do Segurado: IVANI 

EDVIG DAYBenefício concedido: APOSENTADORIA POR IDADE – 

SEGURADO ESPECIALData do início do benefício: 19.07.2014.Renda 

mensal inicial: 1 salário mínimo.Data início do pagamento: 30 dias da 

intimação da sentença (caso ainda não tenha sido implantado).29.P. 

I.C.30.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93376 Nr: 3815-76.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT., MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIGLES CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:

 Código nº93376

DECISÃO

Vistos, etc.,

1. Por necessidade de readequação na pauta, redesigno a audiência para 

o dia 17 de setembro de 2018, às 17h15min.

2. Notifique-se a IRMP.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37317 Nr: 670-22.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOFIBRAS PISCINAS LTDA-ME, OSMAR 

MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data entrei em contato com a Primeira Vara 

de Paranatinga-MT e a Servidora Daiane com a matricula 36.660 informou 

que a Carta Precatório nº 56172 encontra-se aguandando recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça pelo advogado da parte autora. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60111 Nr: 1094-30.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP, MOISES BATISTA DE 

SOUZA - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimado os 

advogados da parte autora, para que requeira o que de direito, no prazo 

legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1106 Nr: 971-86.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA OURO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - 
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OAB:4.701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291, MARILAINE 

PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Rosa - 

OAB:4117-B/MT, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT

 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 correspondência devolvida ás fls. 115, no prazo legal. Nada 

mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91018 Nr: 2435-18.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA MARIA STEFFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. BAGATINI & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000710-40.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE TIMM TORQUATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS AV. RIO GRANDE DO SUL, 731NE , Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 

33822440 NÚMERO DO PROCESSO: 1000710-40.2018.8.11.0050 VALOR 

DA CAUSA: $8,748.97 ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA 

TERESO JUNIOR - TO0004928S-A PARTE E QUALIFICAÇÃO: Nome: 

LUCIENE TIMM TORQUATO Endereço: Rua Serro Largo, sn, Jardim Olenka, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Vistos, etc. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 4.728/65, 

regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e 

da Lei 13.043/14. 2. O Banco Autor sustenta que firmou com o requerido 

um Contrato de Financiamento e, como garantia da dívida, o requerido 

transferiu ao banco autor a propriedade resolúvel e a posse indireta do 

bem descrito na exordial. 3. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com 

o pactuado, deixando de realizar o pagamento das parcelas vencidas. 4. 

Com a petição inicial vieram os documentos. 5. É o breve relatório. Decido. 

6. Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz 

em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça 

inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão. 7. Por 

sua vez, o requerido encontra-se constituído em mora por força da 

tentativa de notificação no endereço declinado no contrato, bem como se 

encontra nos autos a planilha atualizada de débito. 8. Assim, comprovada 

a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69. 9. Por 

consequência, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO, nomeando como depositário fiel do bem o representante 

legal da empresa requerente ou quem este indicar. 10. LAVRE-SE o 

respectivo termo de compromisso. 11. Efetivada a medida, CITE-SE o em 

consonância com o art. 212, § 2º do CPC para apresentar contestação no 

prazo previsto no artigo 335 CPC, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a 

contar da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, 

de 03.08.04). 12. CIENTIFIQUEM-SE eventuais avalistas e expeçam-se 

mandados necessários. 13. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO 

NOVO DO PARECIS, 14 de setembro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI JUIZ 

DE DIREITO Assinado Digitalmente

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000658-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO TAGLIARI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP (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, 

através de seus advogados, para que efetue o pagamento das custas 

judicias, fls., podendo as guias ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no prazo de 48 horas.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000658-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO TAGLIARI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP (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, 

através de seus advogados, para que efetue o pagamento das custas 

judicias, fls., podendo as guias ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no prazo de 48 horas.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000689-64.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAD COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACIANE ARRUDA DE LEMOS - ME (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, 

através de seus advogados, para que efetue o pagamento das custas 

judicias, fls., podendo as guias ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no prazo de 48 horas.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80994 Nr: 1320-93.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICK, CMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MEDEIROS RACHID 

JORGE - OAB:OAB/MT 15.936, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, EDSON 

FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT, HELOIZIO OLIVEIRA 

SILVA - OAB:21.011/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - 

OAB:OAB/MT 12.590

 Impulsiono os autos para intimar a parte ré, por meio do seu patrono 

constituído, para apresentar as contrarrazões no prazo legal.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001618-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO OMIZZOLLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 14 

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: 

1001618-94.2018.8.11.0051; Valor causa: $242,455.94; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Citação] Partes do processo: Parte 

Autora: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Parte Ré: GILBERTO 

OMIZZOLLO 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: 1001659-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ATANOR DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

CARINA MOISÉS MENDONÇA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRICAO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 14 

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: 

1001659-61.2018.8.11.0051; Valor causa: 0,00; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Diligências] Partes do processo: 

Parte Autora: ATANOR DO BRASIL LTDA Parte Ré: NUTRICAO INDUSTRIA 

E COMERCIO DE FERTILIZANTES 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: 1001655-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR DA SILVA (REQUERIDO)

PEDRO NOBORU KOJIMA (REQUERIDO)

VALDIRENE ALONSO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 14 

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: 

1001655-24.2018.8.11.0051; Valor causa: $126,836.58; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Citação] Partes do processo: Parte 

Autora: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: LEONIR DA SILVA e outros (2) 

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: 1001663-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FELITO (REQUERIDO)

NEIDE MONFERNATTI FELITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 14 

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: 

1001663-98.2018.8.11.0051; Valor causa: 0,00; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Intimação / Notificação, Citação] 

Partes do processo: Parte Autora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parte Ré: 

ANTONIO CARLOS FELITO 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: 1001668-23.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

JOAO BATISTA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES (ADVOGADO(A))

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

Israel Asser Eugenio (ADVOGADO(A))
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Autos nº 1001668-23.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promovam o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Feito o pagamento, CUMPRA-SE, 

procedendo-se à penhora, avaliação e intimação das Partes, tal como 

deprecado. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001673-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON DE JESUS OLIVEIRA (REQUERIDO)

ADEMILSON DE JESUS OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001673-45.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. CUMPRA-SE, citando-se o Executado para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida ou para que, em 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos. Feita a citação, OFICIE-SE 

ao Juízo deprecante, encaminhando cópia do respectivo comprovante. Na 

oportunidade, SOLICITEM-SE informações acerca da oposição, ou não, de 

embargos, indagando ainda sobre a pertinência do prosseguimento dos 

atos expropriatórios. Não havendo determinação em sentido contrário pelo 

Juízo deprecante, PROMOVA-SE a penhora e a avaliação de tantos bens 

do Executado quantos forem suficientes para o pagamento da dívida, 

desde logo intimando-se o Devedor e, em sendo o caso, seu cônjuge. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 13 de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001699-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER MOSSOLIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 14 

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: 

1001699-43.2018.8.11.0051; Valor causa: $6,161.33; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Citação] Partes do processo: Parte 

Autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Parte Ré: ELIEZER 

MOSSOLIN 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: 1001699-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER MOSSOLIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 14 

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: 

1001699-43.2018.8.11.0051; Valor causa: $6,161.33; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Citação] Partes do processo: Parte 

Autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Parte Ré: ELIEZER 

MOSSOLIN 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: 1001707-20.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OCTANTE SECURITIZADORA S.A (REQUERENTE)

ALINE DE OLIVEIRA TELES (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 14 

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: 

1001707-20.2018.8.11.0051; Valor causa: $472,456.44; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Atos executórios] Partes do 

processo: Parte Autora: OCTANTE SECURITIZADORA S.A Parte Ré: 

BRUNO VINICIUS DOS SANTOS 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: 1001710-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 14 

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), 
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devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1001710-72.2018.8.11.0051; Valor causa: $27,905.30; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Citação] Partes do processo: Parte 

Autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Parte Ré: MARIA 

APARECIDA DA SILVA COSTA 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: 1001711-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO LEITE FERNANDES NETO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001711-57.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promova o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001712-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CALLEGARO PEREIRA FORTES (ADVOGADO(A))

NORTE ENERGIA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL BADOCO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001712-42.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promova o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001646-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVY GONCALVES DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001646-62.2018.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora do Requerido por meio de 

notificação extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade 

prevista no art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 

9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador da Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. O Requerido 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 10 de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001646-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVY GONCALVES DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 14 

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: 

1001646-62.2018.8.11.0051; Valor causa: $21,878.19; Tipo: BUSCA E 

APREENSÃO (181); Espécie: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA] Partes do 

processo: Parte Autora: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Parte Ré: DAVY GONCALVES DE CAMPOS 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001268-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 14 

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 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada pelo requerido. Processo: 1001268-09.2018.8.11.0051; Valor 

causa: $33,195.55; Tipo: BUSCA E APREENSÃO (181); Espécie: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA] Partes do processo: Parte Autora: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Parte Ré: 

CELIO MARTINS DA SILVA 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001407-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CIMADON JUSTINO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 14 

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: 

1001407-58.2018.8.11.0051; Valor causa: $19,072.56; Tipo: EXECUÇÃO 
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DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Espécie: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA] 

Partes do processo: Parte Autora: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA Parte Ré: ANDREIA CIMADON JUSTINO 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-496 GUARDA

Processo Número: 1001566-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. C. D. S. (REQUERENTE)

R. F. G. (ADVOGADO(A))

S. A. L. (REQUERENTE)

D. F. D. C. (REQUERENTE)

J. C. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Autos nº 1001566-98.2018.8.11.0051 Guarda Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de pedido de homologação de acordo firmado por Sandro Antônio 

Lenz, Damiana Francisca da Costa, Jean Carlos Pereira de Souza e 

Isamaira Moura da Costa de Souza, todos devidamente qualificados, por 

meio do qual se ajustou a guarda da criança Evelin Cristina da Costa Lenz, 

igualmente qualificada. Segundo o ajuste, a guarda formal da criança 

passaria a ser exercida pelos Requerentes Jean Carlos Pereira de Souza 

e Isamaira Moura da Costa de Souza, cabendo visitação livre aos pais 

biológicos, Sandro e Damiana. A pensão alimentícia foi fixada em R$ 

100,00, a ser paga em partes iguais por cada um dos pais biológicos. 

Intimado, o douto Promotor de Justiça não se opôs à homologação do 

acordo. É o relato do necessário. Decido. Uma vez que o ajuste atende 

aos interesses da criança Evelin, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas 

Partes, resolvendo-se o mérito da lide, nos termos do art. 487, III, 'b', do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários, dada a 

gratuidade. Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE termo de guarda, 

a ser entregue aos Guardiões. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 14 de setembro de 

2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34916 Nr: 1456-63.2011.811.0051

 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: Elber Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A, Sonia 

Maria Kai Farias - OAB:8.993A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Autos n° 1456-63.2011.811.0051 - 34916

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao douto Subscritor, tem-se por impossível coadunar 

com o expediente pretendido. É que, em se tratando de cumprimento de 

sentença contra Fazenda Pública, não se admite o cumprimento de 

sentença pelo rito disposto no art. 520 do NCPC.

Dessa forma, INTIME-SE o Executado, na pessoa de seu Representante 

Judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, 

apresente impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

No mais, CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, 

Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

Não havendo manifestação no aludido prazo, CONCLUSOS os autos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21002 Nr: 3322-48.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mery Cristina Simongini Verlingue, George Roberto 

Buzeti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento de Transito do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Marcio de Lara 

Soriano - OAB:OAB/MT 3946, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Autos n° 3322-48.2007.811.0051 - 21002

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se o presente de incidente de cumprimento de sentença na qual se 

obteve a satisfação integral do crédito executado.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde-MT, 29 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79964 Nr: 333-25.2014.811.0051

 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: Eder Carlos Hernandez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Melo Engenharia e Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Di Rezende 

Bernardes - OAB:18.396/GO

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.
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Campo Verde/MT, 29 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34885 Nr: 1425-43.2011.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Newton Borges de Morais - Espólio, Neuza Arantes 

Leão Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basf S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6219 Nr: 565-23.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Aparecido Manoel Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Aparecido Manoel 

Júnior - OAB:5454-B/MT, Nelson Manoel Júnior - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Flavio Luciano Bauermeister - OAB:7328/B

 Autos n° 565-23.2003.811.0051 - 6219

Execução

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para determinar a penhora do 

imóvel descrito na matrícula 2.834 do Serviço de Registro de Imóveis desta 

Comarca.

Na forma do art. 838 e 839 do Novo Código de Processo Civil, LAVRE-SE 

termo de penhora. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE mandado de avaliação do 

imóvel, intimando-se as Partes e a cônjuge do Executado, informando-os 

da constrição e da avaliação feita.

Para tanto, desde já se adianta que, nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil, considerar-se-á válida a 

intimação encaminhada àquele endereço do Executado, ainda que ali não 

mais resida, pois que lhe incumbia a atualização.

 Caberá ao Exequente providenciar a averbação da penhora na matrícula 

do imóvel, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

conforme previsão do art. 844, do NCPC.

Em continuidade, nos termos do art. 889, V, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os 

Credores hipotecários a fim de que tomem conhecimento da acerca da 

presente execução, de eventual designação de praças e, de eventual 

pedido de adjudicação.

Por fim, INTIME-SE o Exequente para que se manifeste quanto ao seu 

interesse na adjudicação ou na alienação particular do bem penhorado.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 10795 Nr: 335-10.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Borges de Morais Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Bergamini 

Chioratto - OAB:6798/MT, Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6173/MT, Paulo Roberto Moser - OAB:9.932-B/MT, 

Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT, Vinícius Rodrigues 

Travain - OAB:8.750/MT

 Autos n° 335-10.2005.811.0051 - 10795

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista que o crédito se encontra garantido por penhora no rosto 

dos autos do Inventário nº. 928-10.2003.811.0051, Id. 6573, aguardando 

apenas a apresentação do plano de partilha, impõe-se o sobrestamento 

deste feito até o deslinde daquele.

Isto posto, DETERMINO a suspensão do feito até a apresentação e 

homologação do plano de partilha nos autos do Inventário nº. 

928-10.2003.811.0051, Id. 6573.

 INTIMEM-SE as Partes para, homologado o plano de partilha, digam a 

respeito da pertinência de continuidade do feito.

Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou 

até o advento do prazo prescricional, contado a partir do levantamento da 

suspensão.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20516 Nr: 2837-48.2007.811.0051

 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): Evandro Antonio Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6057/MT, Roberta Basso Canale - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Andrea do Amaral - 

OAB:26.866 OAB/PR, Rafael Barion de Paula - OAB:11063/MT

 Autos n° 2837-48.2007.811.0051 - 20516

Cumprimento de Sentença

Sentença.
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Vistos etc.

Trata-se de pedido incidente de cumprimento de sentença na qual o 

Exequente desistiu da ação.

É o relato do necessário. Decido.

De trivial conhecimento, as execuções se diferem significativamente das 

ações de conhecimento, uma vez que já possuem título pré-constituído a 

embasar o direito a que se visa a efetivar. Por essa razão, a desistência 

desse tipo de ação tem regramento específico, diferente do procedimento 

exigido nas ações de conhecimento. Com efeito, diz o art. 775, do NCPC:

“Art. 775. O Exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.”

Na execução, portanto, por não se discutir a existência do direito, a 

desistência da ação pelo Exequente não necessita a anuência do 

Executado.

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para declarar extinto o 

presente feito executivo, nos termos do art. 924, IV do NCPC.

Sem custas ou honorários.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 31 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24641 Nr: 2601-62.2008.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algodoeira Agrosafras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esteve S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Ricardo Guilhen 

Melo - OAB:4.856/MT

 Autos n° 2601-62.2008.811.0051 - 24641

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Nos termos do art. 782 do NCPC, DETERMINO a inclusão do nome da 

Executada nos cadastros de maus pagadores.

 Para tanto, EXPEÇA-SE o necessário à efetivação da medida.

No mais, INTIME-SE a Executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indique bens à penhora, sob pena de multa.

Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário à efetivação da penhora.

Na hipótese de inércia ou de não localização dos bens, INTIME-SE a 

Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que indique bens 

disponíveis da Executada, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do 

feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 31 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74782 Nr: 3780-89.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Marques Granzotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Cuiabá - Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Fernando Augusto Vieira Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Autos n° 3780-89.2012.811.0051 - 74782CominatóriaDecisão.Vistos 

etc.Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à 

rediscussão dos termos da decisão, nem à impugnação de sua 

fundamentação. Bem ao contrário, cabem os referidos embargos apenas 

quando diante de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do 

NCPC:“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 incidente de assunto de 

competência aplicável ao caso sob julgamento;II – incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º.”Ab initio, é importante considerar que 

cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo 

específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou 

aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem 

pontos omissos, obscuros ou contraditórios. Caso não existam na decisão 

judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de 

Declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo 

julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso 

próprio previsto na legislação.Não é o caso dos autos.A Embargante visa 

à modificação da sentença que, em seu dizer, teria sido omissa ao não 

considerar o laudo pericial juntado aos autos. No entanto, em que pesem 

suas alegações, razão não lhe assiste. Realmente, do que se viu dos 

autos, a sentença recorrida combateu todos os argumentos indicados 

pelas Partes, de jeito que não há que se falar em qualquer omissão, 

notadamente quando os limites da lide foram observados.Assim, não há 

que se falar que a sentença foi omissa ao não considerar o laudo pericial, 

quando os outros elementos constantes nos autos foram suficientes à 

elucidação dos fatos. Dessa forma, não conheço dos declaratórios....

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12033 Nr: 1529-45.2005.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, Guilherme Fernandes Gardelin - OAB:132650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Autos n° 1529-45.2005.811.0051 - 12033

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

Inexistindo interesse na adjudicação do bem, DETERMINO a realização do 

leilão judicial no prazo de 90 dias.

Para tanto, NOMEIO, desde logo, o Senhor Flares Aguiar da Silva, matrícula 

JUCEMAT nº 019, com endereço na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 1.836, edf. Work Center, Sala 607, 6º Andar, Bairro: Bosque 

da Saúde, Cuiabá/MT, telefones: (65) 3025-7500/99946-4717, E-mail: 

flares_aguiar@hotmail.com, como Leiloeiro.

Ao Leiloeiro, ARBITRO comissão correspondente a 2,5% do valor da 

avaliação, suportada pelos Executados, nas hipóteses de adjudicação ou 

de remição, e a 5% do valor do bem em caso de arrematação, paga pelo 

arrematante (art. 884, parágrafo único, do NCPC).

INTIME-SE o Sr. Leiloeiro para que, em aceitando o encargo, e atendendo 

às disposições do art. 884 e 887 do NCPC, disponibilize data para a 

realização do leilão.

Não sendo possível a concretização do leilão por meio eletrônico, deverá 

realizar-se de forma presencial, a ser efetivado no Átrio do Edifício do 

Fórum, em conformidade com o disposto no §3º, do art. 882, do NCPC.

Na hipótese de não haver lance igual ou superior à avaliação, haverá a 

necessidade de segundo leilão, no qual o bem não poderá ser arrematado 

em valor vil, atentando-se ao disposto no art. 891, parágrafo único, do 
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NCPC.

O Sr. Leiloeiro, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, deverá 

cientificar os Executados, por meio de seu Advogado, ou por correio, se 

não tiver Procurador constituído (art. 889, I, do NCPC), bem como os 

terceiros eventualmente arrolados nos incisos II a VIII do art. 889 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 31 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25361 Nr: 3309-15.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonor Germano de Oliveira Brito - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 Autos nº 3309-15.2008.811.0051 - 25361

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

A capacidade postulatória é considerada como pressuposto processual, 

cujo desatendimento deve ser reconhecido de ofício pelo Juiz por se tratar 

de questão de ordem pública, e se consubstancia na obrigatoriedade da 

parte em ser representada em juízo por advogado devidamente 

constituído.

Tal obrigatoriedade tem lastro no art. 103, do Novo Código de Processo 

Civil:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente 

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil”.

É cediço que a parte será representada em juízo por seu advogado, que 

deverá demonstrar nos autos instrumento procuratório que o habilite.

A ausência de tal instrumento, ou o defeito em sua confecção e validade, 

é óbice intransponível para o correto andamento do feito, impedindo que o 

Magistrado julgue o mérito da demanda.

Porém, sendo vício sanável, é necessária a concessão e prazo razoável à 

Parte para que corrija o vício de representação processual encontrado.

Assim, nos termos do art. 76, do Novo Código de Processo Civil, INTIME-SE 

a Executada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos o 

competente instrumento procuratório, outorgado aos Causídicos 

subscritores da manifestação de p. 34, sob pena de não conhecimento da 

defesa.

Após, com ou sem manifestação das partes, VOLTEM-ME os autos 

concluso.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21175 Nr: 3519-03.2007.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato Rural de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Financial Services 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Benetti Timm - 

OAB:SP/170628-A, Nathalia Steffens - OAB:OAB/RS74512, Rafael 

Bicca Machado - OAB:SP/354.406

 Autos n° 3519-03.2007.811.0051 - 21175

Ação Civil Pública

Sentença.

Vistos etc.

Sindicato Rural de Campo Verde, devidamente qualificado, ajuizou a 

presente ação civil pública em face de Banco de Lage Landen Financial 

Services Brasil S/A, instituição financeira igualmente qualificada, visando à 

revisão de encargos acessórios aplicáveis a contratos bancários.

As Partes compareceram aos autos e apresentaram acordo, requerendo 

sua homologação, assim como a extinção do feito.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo.

Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, 

III, b, do Novo Código de Processo Civil, declarando extinto o feito.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas finais. Honorários 

conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 4 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79729 Nr: 204-20.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 204-20.2014.811.0051 - 79729

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

qualquer mudança de endereço deve ser informada nos autos, sob pena 

de serem consideradas válidas as intimações.

 Assim sendo, INTIME-SE a Exequente para que indique bens disponíveis 

do Executado em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na forma 

do art. 921, III, do NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional em cinco anos, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34568 Nr: 1107-60.2011.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmair Galhardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Cardoso Galhardo - 

OAB:OAB/SP 251.236

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

do Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Quanto aos 

maquinários que ainda não foram apreendidos, ante a dificuldade da 

localização dos mesmos, deverão, em entendo pertinente o Executado, 
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ser objeto de ação própria, notadamente de perdas e danos.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 05 

de setembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72848 Nr: 1837-37.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Elias Weinfortner ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abílio Custódio de Melo - 

OAB:5945-B

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

penhora, INTIME-SE para que promova sua defesa, inclusive mediante 

oposição de embargos no prazo de 30 dias.Infrutífera a providência, 

INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que no 

prazo de 10 (dez) dias indique bens disponíveis do Executado. Inexistindo 

bens penhoráveis do Executado, DETERMINO a suspensão do feito pelo 

prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até 

ulterior manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 

6.830/80.Esgotado o prazo de cinco anos, corridos a partir do término do 

lapso de suspensão, INTIME-SE o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, 

da mesma lei.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 04 de setembro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70706 Nr: 3583-71.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Julia Engenharia Avaliações e Projetos 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3583-71.2011.811.0051 - 70706

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Em análise ao cálculo apresentado pelo Exequente, observa-se que o 

valor executado não ultrapassa o montante de R$ 2.043,45, o que 

possibilita a incidência do disposto no Provimento n. 13/2013-CGJ que 

determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das demandas 

fiscais estaduais e municipais que não alcancem o valor mínimo de quinze 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, correspondente a R$ 

136,23 cada.

 Assim, DETERMINO o arquivamento provisório dos presentes autos, na 

forma do referido Provimento 12/2013-CNJ, dando-se baixa no relatório 

estatístico.

 O Exequente deverá requerer o andamento do feito quando entender que 

o valor devido ultrapassa o limite mínimo de 15 UPF/MT. Alternativamente, 

poderá requerer a reunião de várias ações, desde que assim somadas 

ultrapassem o mencionado valor mínimo.

Decorrido o prazo de cinco anos sem qualquer manifestação do 

Exequente, intime-se o ilustre Procurador para os fins do art. 40, § 4º, da 

Lei 6.830/80.

 CIENTIFIQUE-SE o Exequente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75981 Nr: 944-12.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Brisa Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONCA - OAB:9148/O

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

do Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Quanto aos 

maquinários que ainda não foram apreendidos, ante a dificuldade da 

localização dos mesmos, deverão, em entendo pertinente o Executado, 

ser objeto de ação própria, notadamente de perdas e danos.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 05 

de setembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71211 Nr: 207-43.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Fabricio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir do Prado Costa Mateus - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio José Mateus Guimarães 

- OAB:9722-A/MT, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

do Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 05 

de setembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6051 Nr: 400-73.2003.811.0051

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augustinho Refati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Flavio Luciano Bauermeister - OAB:7328/B, Paulo 

Robson Prati - OAB:13083/OAB/MT

 Autos n° 400-73.2003.811.0051 – 6051.

Cautelar

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a natureza acessória da ação cautelar em relação à ação 

principal, sua sorte deverá seguir o destino alcançado pela ação principal.

No caso dos autos, a ação principal foi extinta em desfavor do Autor da 

presente cautelar, dando ensejo à cessação de sua eficácia, conforme 

regra descrita no art. 808, III, do já revogado Código de Processo Civil de 

1973, ainda em vigor quando da propositura do feito:

“Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:

I – se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806;

II – se não for executada dentro de 30 (trinta) dias;

III – se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento 
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do mérito.”

Mesmo entendimento manteve o legislador no novo Código de Processo 

Civil de 2015, conforme se verifica em seu art. 309, III:

“Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, 

se:

I – o autor não deduzir o pedido principal no prazo;

II – não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;

III – o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou 

extinguir o processo sem resolução de mérito.”

Dessa forma, não há outro caminho senão o de se concluir pela perda da 

eficácia da cautelar inicialmente concedida.

Isso posto, DECLARO a cessação da eficácia da tutela cautelar 

anteriormente concedida.

Por consequência, DETERMINO a liberação das 1.272 (um mil duzentas e 

setenta e duas) sacas de soja apreendidas em desfavor do Requerido, 

ficando a seu critério a realização da sua venda ou remoção.

Para tanto, OFICIE-SE à empresa Ovetril Óleos Vegetais LTDA, para que 

providencie a liberação da soja apreendida, sob pena de incidência das 

penas cominatórias cabíveis.

Cumpridas as determinações, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações 

de estilo.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31663 Nr: 1775-65.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Francisco de Paula Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brastem Eletro Eletronicos e Informática Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hebert Rezende da Silva - 

OAB:16.773-O

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

do Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Quanto aos 

maquinários que ainda não foram apreendidos, ante a dificuldade da 

localização dos mesmos, deverão, em entendo pertinente o Executado, 

ser objeto de ação própria, notadamente de perdas e danos.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 05 

de setembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34055 Nr: 597-47.2011.811.0051

 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: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro 3R Comercio e Representações Agricola 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dandy Vinicius Spanhol - 

OAB:9114-OAB/MT, Edesio José Segala - OAB:11357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

do Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Quanto aos 

maquinários que ainda não foram apreendidos, ante a dificuldade da 

localização dos mesmos, deverão, em entendo pertinente o Executado, 

ser objeto de ação própria, notadamente de perdas e danos.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 05 

de setembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35805 Nr: 2345-17.2011.811.0051

 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): GERSON MELO DE ALMEIDA, Fatima 

Conceição Paz Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2345-17.2011.811.0051 - 35805

Monitória

Despacho.

Vistos etc.

Não havendo oposição de embargos monitórios por parte dos Requeridos, 

nos termos do art. 701, § 2º, do NCPC, CONSTITUI-SE, de pleno direito, o 

título executivo judicial.

Uma vez que a demanda visa ao pagamento de quantia em dinheiro, 

caberá ao Requerente buscar a instauração da fase de cumprimento de 

sentença, apresentando desde logo seus cálculos de atualização da 

dívida.

AGUARDE-SE, pois, a manifestação do Requerente. Em não havendo 

requerimento no prazo de 30 (trinta) dias, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior provocação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79260 Nr: 4060-26.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemeire Aparecida Martins de Almeida, 

Valdeir de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Autos n° 4060-26.2013.811.0051 - 79260

Execução

Decisão.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Executados para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se a respeito do cálculo apresentado pela

 Exequente.

Adverte-se, para tanto, que o silencia implica em concordância tácita.

Após, imediatamente CONCLUSOS para apreciação do pedido de 

conversão aduzido pela Exequente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35321 Nr: 1861-02.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.O. Transportes Ltda ME, Marco Aurelio 

Oliveira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Autos n° 1861-02.2011.811.0051 - 35321

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao douto Advogado do Executado, não me parece 

pertinente o deferimento de seu pedido de nova avaliação do bem 

penhorado.

Realmente, para que se faça merecedora de nova avaliação, qualquer das 

Partes deve bem instruir seu pedido, apresentando provas, ou mesmo 

indícios, a corroborar a alegação de que o bem penhorado tenha mesmo 

sofrido variação em seu valor, por questões mercadológicas ou por 

quaisquer outras que sejam.

Sem tais indícios, não se pode verificar a incidência do referido art. 873, I, 

do NCPC e, por consequência, não há como ser deferida nova avaliação 

do imóvel.

INDEFIRO, pois, o pedido de nova avaliação.

No mais, INTIME-SE a Exequente para que diga se tem interesse na 

adjudicação do bem.

Em não havendo interesse ou na hipótese de inércia, VOLTEM-ME 

conclusos os autos para designação das praças.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76975 Nr: 1927-11.2013.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Verdes Campos Ltda, 

Ildefonso Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Cunto 

Montenegro - OAB:11903, Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT

 Autos n° 1927-11.2013.811.0051 - 76975

Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos etc.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e SUSPENDO o 

presente feito até o adimplemento do avençado, nos termos do art. 313, II, 

do NCPC.

 Sem prejuízo, DETERMINO a baixa das restrições que recaíram sob os 

veículos do Requerido.

Decorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, INTIME-SE o 

Requerente para, em 05 (cinco) dias, informar este Juízo acerca do 

cumprimento ou não do acordo, ressaltando que a inércia do autor no 

prazo acima assinalado, será compreendida como concordância com a 

extinção do processo, nos termos do art. 487, II, b, do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24448 Nr: 2404-10.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlia Skaf dos Santos Rocha, Mariana Skaf Esteves da 

Rocha, Marco César Esteves da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda, Marco 

Antonio Esteves da Rocha - Espólio, Mara Grasel, Sementes Mariana 

Comércio Representações Ltda, Algodoeira Mariana Ltda, Analuiza Skaf 

dos Santos Rocha, Jairo Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Jasinski Junior - 

OAB:27304, Laerdio Pavesi Esteves - OAB:15345, Meriane da Graça 

Sander - OAB:18.765c, Simone Barcik Kurdy - OAB:39460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, Dilmair Geraldi - OAB:8.279-PR

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33186 Nr: 3305-07.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Esteves da Rocha - Espólio, Analuiza 

Skaf dos Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Jasinski Junior - 

OAB:27304, Laerdio Pavesi Esteves - OAB:15345, Simone Barcik 

Kurdy - OAB:39460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 11836 Nr: 1341-52.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropeças Máquinas Agrícolas Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE , no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da Ata 

Negativa de Leilão, devendo assim requerer o que entender de direito para 

o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34252 Nr: 792-32.2011.811.0051

 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: Sirlan Camargo de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pinesso Agropastoril Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDO(A), no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a 

sentença nos termos do art.513 do CPC. Devendo requerer o que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 331 de 728



entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33190 Nr: 3309-44.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Luis Grasel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Jasinski Junior - 

OAB:27304, Laerdio Pavesi Esteves - OAB:15345, Simone Barcik 

Kurdy - OAB:39460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74862 Nr: 3861-38.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação 

Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rezoli Cazarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roselaine Stock - OAB:AOB RS 

66.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33191 Nr: 3310-29.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analuiza Skaf dos Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Jasinski Junior - 

OAB:27304, Laerdio Pavesi Esteves - OAB:15345, Simone Barcik 

Kurdy - OAB:39460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86883 Nr: 4492-11.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé,IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE EXEQUENTE 

SE manifestar acerca da correspondência devolvida no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13946 Nr: 3402-80.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esteve S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Agrosafras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT

 Autos n° 3402-80.2005.811.0051 - 13946

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Nos termos do art. 782 do NCPC, DETERMINO a inclusão do nome da 

Executada nos cadastros de maus pagadores.

 Para tanto, EXPEÇA-SE o necessário à efetivação da medida.

No mais, INTIME-SE a Executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indique bens à penhora, sob pena de multa.

Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário à efetivação da penhora.

Na hipótese de inércia ou de não localização dos bens, INTIME-SE a 

Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que indique bens 

disponíveis da Executada, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do 

feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6199 Nr: 545-32.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augustinho Refati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kahlil Emmanuel Alves 

Fernandes - OAB:12536/MT,  Paulo Robson Prat i  - 

OAB:13083/OAB/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.
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Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17392 Nr: 3280-33.2006.811.0051

 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: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Bellandi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar quanto à petição do requerido, bem como para que requeira o 

que entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30857 Nr: 963-23.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiney de Almeida Nascimento

 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:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, retro colacionada, devendo requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento do processo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140529 Nr: 623-98.2018.811.0051

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laerte Brasileiro de Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Wagner França Tannure, Izanete 

Astutt Tannure

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte EXEQUENTE para que, em pretendendo o processamento do 

presente incidente, e no prazo de 15 (QUINZE) dias, emende a inicial, 

indicando as hipóteses de abuso porventura praticadas pelos Requeridos 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 19585 Nr: 1970-55.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gera Agricultura Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERENTE, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, retro colacionada, devendo requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6085 Nr: 431-93.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Mariani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, retro colacionada, devendo requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32936 Nr: 3055-71.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PML Petersen Matex Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair de Moraes Júnior - 

OAB:200.488/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERENTE, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, retro colacionada, devendo requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83647 Nr: 3045-85.2014.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Edemar Costa Neres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Alves de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERENTE, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, retro colacionada, devendo requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 36115 Nr: 2657-90.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Érica Valessa Mendes Batista ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, retro colacionada, devendo requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82738 Nr: 2386-76.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia de Souza Rodarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 
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PARTE AUTORA, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, retro colacionada, devendo requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114735 Nr: 4567-79.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza A J Zanete - ME, ELZA ALBINO JORDAO 

ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono nos autos, para que no prazo 

de 15 (quinze)dias a parte autora se manifeste quanto a certidão do oficial 

de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94966 Nr: 2344-90.2015.811.0051

 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: Renata Niedusiak Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislção vigente, IMPULSIONO os presentes autos para 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se acerca do RETORNO DOS AUTOS da 2ª instância, sob 

pena do feito ser encaminhado ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 14794 Nr: 710-74.2006.811.0051

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URC

 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 REQUERENTE, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, retro colacionada, devendo requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento do processo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000660-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIS RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000660-11.2018.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Sentença. Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada 

por AYMORE, instituição financeira devidamente qualificada, em face de 

VALDINEIS RIBEIRO DA SILVA, igualmente qualificado. Antes mesmo da 

integralização do polo passivo, a Requerente pediu a homologação do seu 

pedido de desistência da ação. É o breve relatório. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta a homologação do pedido de desistência . 

Desnecessária, aliás, a intimação da Parte exigida pelo art. 485, § 4º, do 

NCPC, pois que sequer se cumprira a ordem de citação. Isso posto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, declarando 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, 

VIII, do CPC. Uma vez que a restrição jamais foi anotada no cadastro do 

veículo, conforme extrato anexo, DEIXO de determinar a baixa 

correspondente. Custas pelo Requerente. Sem honorários. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Campo Verde/MT, 14 de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001215-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEODOMIRO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001215-28.2018.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Sentença. Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada 

por BANCO RCI BRASIL S.A, instituição financeira devidamente 

qualificada, em face de TEODOMIRO RODRIGUES DE SOUSA, igualmente 

qualificado. Antes mesmo da integralização do polo passivo, o Requerente 

pediu a homologação do seu pedido de desistência da ação. É o breve 

relatório. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a 

homologação do pedido de desistência. Desnecessária, aliás, a intimação 

da Parte exigida pelo art. 485, § 4º, do NCPC, pois que sequer se cumprira 

a ordem de citação. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

aduzido pelo Requerente, declarando extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. PROMOVA-SE, por 

fim, o levantamento da constrição lançada no cadastro do veículo. Custas 

pelo Requerente. Sem honorários. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 

14 de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001467-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLESIO SCHENKEL (REQUERENTE)

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO CIRILO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001467-31.2018.8.11.0051 Declaratória/Indenizatória . 

Despacho. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de extinção de 

hipoteca c.c pedido de tutela antecipada e danos morais proposta por 

Euclesio Schenkel em face de Espolio de Osvaldo Cirilo, todos já 

devidamente qualificados. Alega, em síntese, que a confissão de dívida 

firmada em 10.10.1995, no valor de R$ 385.704,00, e registrada no CRI 

local, foi declarada nula nos autos do processo de n. 489/1999 (1ª Vara – 

Comarca de Campo Verde/MT) e que o montante remanescente de R$ 

25.810,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e dez reais) restou devidamente 

adimplido nos autos da execução de Código n. 30921 (2ª Vara – Comarca 

de Campo Verde/MT). Neste contexto, requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar o cancelamento da averbação do bem registrado 

sob o n. 347, fl. 58, ficha 01, AV. 006 denominado Fazenda Santa Rosa 

(parte), com área superficial 422,5000 has (quatrocentos e vinte e dois 

hectares e cinquenta ares) no cartório do 1º Serviço Registral de Campo 

Verde/MT, provendo a conservação e ressalva de direitos, até decisão 

final desta ação. Alternativamente, pelo deferimento da tutela provisória 

mediante o pagamento caução, para a qual oferece o imóvel acima 

descrito. No mérito, pugna pelo julgamento procedente do pedido do 

requerente, declarando extinta a hipoteca A. 006, tornando definitiva a 

decisão liminar. É o relato do necessário. Fundamento. É cediço que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, na atual sistemática 

implementada pelo novo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no 

juízo de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do 
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NCPC, a seguir transcrito: 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. Da premissa 

legalmente estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil vislumbra-se 

que o legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito 

alegado” e a substituiu pela necessidade de demonstração da 

probabilidade do direito que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

caracteriza-se “na situação decorrente da preponderância dos motivos 

convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes”. (in A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 1996, p. 145). LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo 

que lhe é inerente, leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela 

estava condicionada à existência de “prova inequívoca’ capaz de 

convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões 

que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina”. O legislador 

resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de 

probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a 

conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, 

ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios 

incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas 

disponíveis •para o esclarecimento das alegações de fato). A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória 

(in Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 382). Da análise perfunctória das provas colacionadas 

aos autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de tutela provisória de 

urgência antecipatória, porquanto os requisitos para sua concessão estão 

configurados. Com efeito, a probabilidade do direito invocado é evidente 

diante da afirmação do autor, bem como dos documentos colacionados 

aos autos, especialmente a matrícula, sentença e andamentos, 

respectivamente, Ids. 14813700, 14813847, 14813842 e 14813814, dando 

conta que o título de condição de dívida foi declarado insubsistente e a 

dívida restante devidamente quitada pela parte autora. No mesmo sentido, 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo torna-se visível 

com a permanência da averbação de hipoteca no imóvel do requerente, o 

que lhe acarreta excessivo gravame e prejuízo, causando-lhe limitações 

evidentes. Logo, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os 

requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Por fim, 

registra-se apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado 

de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples 

plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a 

essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma 

cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, 

apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que 

pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos 

que gravitam em torno da presente demanda. Diante do exposto, com 

amparo na fundamentação acima, DECIDO: a) DEFIRO a TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada para DETERMINAR o cancelamento da averbação do 

bem registrado sob o n. 347, fl. 58, ficha 01, AV. 006 denominado 

Fazenda Santa Rosa (parte), com área superficial 422,5000 has 

(quatrocentos e vinte e dois hectares e cinquenta ares) no cartório do 1º 

Serviço Registral de Campo Verde/MT, até o deslinde do presente feito. b) 

REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca para designação de sessão de 

mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para 

viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto 

no art. 334, § 2º, NCPC. c) CITE-SE a parte contrária para que compareça 

a sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC). 

d) ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, 

devendo a intimação do autor para audiência ser realizada na pessoa de 

seu advogado, salvo se for assistido pela Defensoria Pública. e) 

CONSIGNE-SE no mandado que as partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§ 10, art. 334, do NCPC). f) DEVERÁ a parte requerida 

manifestar expressamente eventual desinteresse na autocomposição, no 

prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334, 

§5º, NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, 

iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, NCPC). g) 

ADVIRTAM-SE as partes que o seu não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado; h) Não realizado o acordo, a parte requerida 

poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), 

sob de pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a 

advertência do art. 341, do NCPC. i) Apresentada na peça contestatória 

quaisquer das matérias elencadas no art. 338, do NCPC, desde já, 

FACULTO ao autor no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da petição 

inicial, adotando-se as providências do art. 339, no NCPC. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 4 

de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001553-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

EUCLESIO SCHENKEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001553-02.2018.8.11.0051 Declaratória. Despacho. Vistos etc. 

Extrai-se dos autos que o feito não foi instruído com comprovante do 

recolhimento das custas e taxas processuais. Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação da parte requerente para acostar aos autos o 

comprovante do recolhimento das custas e taxas judiciárias, no prazo de 

15 (quinze) dias, de acordo com o art. 290, do NCPC, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do 

novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 6 de setembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001588-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY (ADVOGADO(A))

JOAO BANCER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001588-59.2018.8.11.0051 Previdenciária. Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, por carta precatória, para contestar a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem 

havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte 

autora (art. 344, do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no 

art. 341, do NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 

de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001616-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY (ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARIA LIZETE SANTIAGO SILVA (AUTOR(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001616-27.2018.8.11.0051 Previdenciária. Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, por carta precatória, para contestar a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem 

havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte 

autora (art. 344, do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no 

art. 341, do NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 13 

de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001685-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEI ZAGO FORTUNATO (AUTOR(A))

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001685-59.2018.8.11.0051 Indenizatória. Despacho. Vistos etc. 

De início, REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de sessão de 

mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para 

viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto 

no art. 334, § 2º, NCPC. CITE-SE a parte contrária para que compareça a 

sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu 

advogado ou Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador 

do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta 

Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte 

requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334, NCPC); ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do 

NCPC, devendo a intimação do autor para audiência ser realizada na 

pessoa de seu advogado, salvo se for assistido pela Defensoria Pública. 

CONSIGNE-SE no mandado que partes poderão constituir representante, 

por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir 

(§10, art. 334, do NCPC). DEVERÁ a requerida manifestar expressamente 

eventual desinteresse na autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da aludida audiência (art. 334 §5º NCPC) sendo que o prazo 

para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 335, II, NCPC). ADVIRTA-SE as partes que o seu não 

comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Não realizado o acordo, a 

requerida poderá apresentar contestação, no prazo legal, cujo termo inicial 

será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob 

de pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a 

advertência do art. 341 do NCPC; Apresentada na peça contestatória 

quaisquer das matérias elencadas no art. 338 do NCPC, desde já, 

FACULTO ao requerente no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da 

petição inicial, adotando-se as providências do art. 339 no NCPC. DEFIRO 

os pedidos de gratuidade da justiça POSTERGO para o saneador a análise 

do pedido de inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 357, III, 

do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARCIO CURIONI (AUTOR(A))

MAYRA MORAES DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (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 

contestação, no prazo legal. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 14 de 

setembro de 2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE GestorJudiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 152270 Nr: 5409-88.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo dos Santos Alves 

Correa - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima e nos termos do 

art. 300, do NCPC, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, sem 

prejuízo de posterior reiteração do pedido.CITE-SE o requerido, na pessoa 

seu procurador (art. 75, II, NCPC), por carta precatória, para apresentar 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC), sob de pena 

de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas 

pela parte autora. REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 341 do 

NCPC.CIÊNCIA ao Ministério PúblicoCUMPRA-SE com urgência, 

expedindo-se o necessário.Campo Verde, 13 de setembro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16633 Nr: 2535-53.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Aparecido Facholli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Resende Iunes de 

Sousa - OAB:8668/MT, Tadeu Trevisan Bueno - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte exequente, na pessoa 

do seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se 

acerca da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76939 Nr: 1896-88.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Benedito Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 139209 Nr: 10513-95.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valceli de Lima Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte exequente, na pessoa 

do seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se 
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acerca da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138916 Nr: 10291-30.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte exequente, na pessoa 

do seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se 

acerca da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139041 Nr: 10377-98.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Agripino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte exequente, na pessoa 

do seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se 

acerca da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138941 Nr: 10312-06.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte exequente, na pessoa 

do seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se 

acerca da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81292 Nr: 1366-50.2014.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Brito de Carvalho, Elaine Silva de Arruda, Enio 

Lúcio Silva de Arruda, Ralfer Raini Silva de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalina Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, foram utilizados selos vermelhos na 

carta de adjudicação do Sr. Alaor Brito de Carvalho, contendo 09 folhas, 

seguindo a numeração de Ab 413414 à Ab 413420 totalizando 07 (SETE) e 

Ab 568351 à Ab 568353 total de 03 (TRÊS). É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73457 Nr: 2444-50.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdA, TABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BEBIANO PIMENTA - 

OAB:102635

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da juntada de comprovante de pagamento de fls. 171/172. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33685 Nr: 232-90.2011.811.0051

 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: Alberto Nicola Di Loreto - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT

 I N T I M O o advogado(a)Valdir Ariones Pimpinati Júniror, para devolução 

dos autos nº232-90.2011, Protocolo 33685, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74540 Nr: 3537-48.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tenusa Tecnologia e Nutrição S/A, Umberto 

Bastos Sacchelli, Clidenor Jose Santos Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Yukie Fukui - 

OAB:13.589

 I N T I M O o advogado(a)Valdir Ariones Pimpinati Júniror, para devolução 

dos autos nº3537-48.2012, Protocolo 74540, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78465 Nr: 3320-68.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Aparecida Correia, José Henrique Ferreira 

Lopes, Fábio Cardozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Cardozo, Banco BV Financeira S/A, 

Rosangela Aparecida Correia, José Henrique Ferreira Lopes, Barea 

Veículos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Garbugio Franzotti - 

OAB:11982-B, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, João Augusto 

de Oliveira Dolzan - OAB:6521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiana Garbugio Franzotti - 

OAB:11982-B, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Ivanor Antonio 

Kayser - OAB:8437/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 I N T I M O o advogado(a)Gabriel Lorenzzatto, para devolução dos autos 

nº3320-68.2013, Protocolo 78465, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139054 Nr: 10389-15.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonzaga Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte exequente, na pessoa 

do seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se 

acerca da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139066 Nr: 10400-44.2017.811.0051
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Rodrigues Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte exequente, na pessoa 

do seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se 

acerca da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83932 Nr: 3224-19.2014.811.0051

 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: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraguaçu Textil S/A, Algodoeira Algocampo 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Maria Silva Leandro - 

OAB:20.356/PR, Doroteu Trentin Zimiani - OAB:18.804/PR, Eliel Alves 

de Souza - OAB:7.397, Roney Assunpção dos Santos - 

OAB:10.040-E, Valdecir Pagani - OAB:16783/PR

 I N T I M O o advogado(a)Fernanda Carina Nascimento Melo Eickhoff, para 

devolução dos autos nº3224-19.2014, Protocolo 83932, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos 

termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78879 Nr: 3710-38.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Marla Denilse Rheinheimer para devolução dos 

autos nº 3710-38.2013, Protocolo 78879, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15309 Nr: 1228-64.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graúna Agro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocimara Mochi Jorge - 

OAB:11.231-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 I N T I M O o advogado(a)Demércio Luiz Gueno, para devolução dos autos 

nº1228-64.2006, Protocolo 15309, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80946 Nr: 1103-18.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auzenir da Silva Araújo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taísa Esteves Matsubara 

Sanches - OAB:11.360 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação da parte executada da penhora on-line.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12994 Nr: 1660-20.2005.811.0051

 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: Posto Ribeirinho Ltda, Joaquim Carvalho Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hamilton Benedito Pereira, Elias Benedito 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Aparecido Busíquia - 

OAB:12939-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Araújo - 

OAB:3654-A/MT, Glicério Leite de Oiliveira - OAB:2685/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes requeridas, nas pessoas de seus 

procuradores, para que no prazo de 15 (quinze) dias, promovam o 

depósito do valor referente aos honorários periciais, nos termos da 

decisão de fls. 134, sob pena de preclusão da prova requerida.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32568 Nr: 2685-92.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Carlos de Souza Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Interligação Eletrica do Madeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261/SP

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte exequente, na pessoa 

do seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se 

acerca da petição de pagamento de fls 341/345. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73160 Nr: 2148-28.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Candida de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte na pessoa do seu procurador, 

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.: 19358 Nr: 1692-54.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Ronny Argerin, Ricardo Alexandre de Souza 

Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ronny Argerin - 

OAB:4883/MS, Ricardo Alexandre de Souza Jesus - OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aníbal Francisco Carvalhal 

de Oliveira Junior - OAB:PR/55.499, MÁRIO CÉSAR CREMA - 

OAB:3.872-MT

 I N T I M O o advogado(a) Aníbal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior, 
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para devolução dos autos nº1692-54.2007, Protocolo 19358, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos 

termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18671 Nr: 1007-47.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior, João Roberto Ziliani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laury Bernardes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 I N T I M O o advogado(a)Demércio Luiz Gueno, para devolução dos autos 

nº1007-47.2007, Protocolo 18671, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79803 Nr: 245-84.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naira Aparecida Gomes Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Flávia Pereira 

Guimarães - OAB:105.287/MG, Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:76.696/MG, Fernando Augusto Vieira Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT

 I N T I M O o advogado(a)Flávio Luciano de Tarson Huergo Bauermeister, 

para devolução dos autos nº245-84.2014, Protocolo 79803, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos 

termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139157 Nr: 10466-24.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maura Maria Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte exequente, na pessoa 

do seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se 

acerca da certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 387 Nr: 2077-07.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itacir Antoninho Rech

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cláudio Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A, José 

Aparecido Martins Junior - OAB:12.375-A/MT, Luciana Bárbara Silva 

Tagliari Marquetti - OAB:MT/9.349, Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT, Perci Bruno Scortegagna - OAB:6360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Monteiro da 

Silva - OAB:12.392/GO, Edina Naves de Paula - OAB:34473-A, Fábio 

de Oliveira Rosa Torres - OAB:259814, Sebastião Pires de Moraes 

- OAB:4891/GO

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente para no prazo de 05 

(cinco) dias, retirar a carta precatória expedida, devendo providenciar sua 

distribuição na Comarca de Rio Verde-GO, comprovando nos autos 

respectivo comprovante.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25931 Nr: 26-47.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Gerência Regional de 

Reestruturação de Ativos Operacionais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 Certfico e dou fé que, INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, a fim de manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fls.78v, bem como requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 11476 Nr: 982-05.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropsciense Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, a fim de manifestar-se acerca de certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fls.156/157, bem como requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001525-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

DEBORA SERON LEAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001525-34.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Despacho. 

Vistos etc. Vislumbra-se que a autora requer em sua exordial a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não 

possuir condições de arcar com o pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição 

Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de 

recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

es-trangeira, 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. Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 
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de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, denota-se que a 

requerente firmou com a empresa requerida um contrato de compra e 

venda de imóvel, avaliado na época da negociação em R$ 68.890,00 

(sessenta e oito mil e oitocentos e noventa reais), ofertando como 

entrada, o valor de R$ 6.898,00 (seis mil e oitocentos e noventa e oito 

reais), a demonstrar indícios da sua capacidade financeira. Verifica-se, 

ainda, que na qualificação da requerente, vislumbra-se de que a mesma é 

microempresária. Assim, é essencial que a requerente traga provas de 

sua hipossuficiência. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove sua 

hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de indeferimento, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para realização do cálculo 

das custas eventualmente devidas, a fim de nortear a decisão de 

concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos a serem 

apresentados pela parte autora. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de setembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001527-04.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GENIR LORENZETTI (AUTOR(A))

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001527-04.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Despacho. 

Vistos etc. Vislumbra-se que o autor requer em sua exordial a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir 

condições de arcar com o pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição 

Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de 

recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

es-trangeira, 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. Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, denota-se que o 

requerente firmou com a empresa requerida um contrato de compra e 

venda de imóvel, avaliado na época da negociação em R$ 94.500,00 

(noventa e quatro mil e quinhentos reais), ofertando como entrada, o valor 

de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), a demonstrar 

indícios da sua capacidade financeira. Verifica-se, ainda, da ação de nº 

1001274-98.2018.8.11.0051 – Processo Judicial Eletrônico, que o 

requerente é proprietário de outro terreno no mesmo loteamento, sendo 

que o aludido imóvel, na época da negociação, foi avaliado em 140.000,00 

(cento e quarenta mil), adimplindo a titulo de entrada, o valor de 14.000,00 

(quatorze mil reais). Assim, é essencial que o requerente traga provas 

aptas a fim de comprovar sua hipossuficiência, uma vez que os 

rendimentos percebidos na declaração de imposto de renda em anexo são 

incompatíveis com os contratos por si entabulados. Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de 

indeferimento, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para 

realização do cálculo das custas eventualmente devidas, a fim de nortear 

a decisão de concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos 

a serem apresentados pela parte autora. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de setembro de 

2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001580-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BASSANESI (AUTOR(A))

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001580-82.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Despacho. 

Vistos etc. Vislumbra-se que a autora requer em sua exordial a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não 

possuir condições de arcar com o pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição 

Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de 

recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

es-trangeira, 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. Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 
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nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, denota-se que a 

requerente firmou com a empresa requerida um contrato de compra e 

venda de imóvel, avaliado na época da negociação em R$ 70.818,60 

(setenta mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta centavos), ofertando 

como entrada, o valor de R$ 7.081,86 (sete mil, oitenta e um reais e oitenta 

e seis centavos), a demonstrar indícios da sua capacidade financeira. 

Assim, é essencial que a requerente traga provas de sua 

hipossuficiência. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove sua 

hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de indeferimento, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para realização do cálculo 

das custas eventualmente devidas, a fim de nortear a decisão de 

concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos a serem 

apresentados pela parte autora. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de setembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001672-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001672-60.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Despacho. 

Vistos etc. Vislumbra-se que o autor requer em sua exordial a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir 

condições de arcar com o pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição 

Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de 

recursos" No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

es-trangeira, 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. Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, denota-se que o 

requerente firmou com a empresa requerida um contrato de compra e 

venda de imóvel, avaliado na época da negociação em R$ 87.000,00 

(oitenta e sete mil reais), ofertando como entrada, o valor de R$ 8.700,00 

(oito mil e setecentos reais), a demonstrar indícios da sua capacidade 

financeira. Assim, é essencial que o requerente traga provas de sua 

hipossuficiência. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove sua 

hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de indeferimento, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para realização do cálculo 

das custas eventualmente devidas, a fim de nortear a decisão de 

concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos a serem 

apresentados pela parte autora. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001669-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS PARANHAS (AUTOR(A))

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001669-08.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Despacho. 

Vistos etc. Vislumbra-se que a autora requer em sua exordial a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não 

possuir condições de arcar com o pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição 

Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de 

recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

es-trangeira, 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. Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, denota-se que a 

requerente firmou com a empresa requerida um contrato de compra e 

venda de imóvel, avaliado na época da negociação em R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais), ofertando como entrada, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a demonstrar indícios da sua capacidade financeira. Assim, é 

essencial que a requerente traga provas de sua hipossuficiência. Diante 

do exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), 

sob pena de indeferimento, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do 

novo Código de Processo Civil. Sem prejuízo, REMETAM-SE os autos ao 

Distribuidor para realização do cálculo das custas eventualmente devidas, 

a fim de nortear a decisão de concessão ou não de justiça gratuita, frente 
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aos documentos a serem apresentados pela parte autora. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 13 

de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001637-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (AUTOR(A))

ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ ZANCHET (RÉU)

GRACIELA APARECIDA CARLOTO ZANCHET (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001637-03.2018.8.11.0051 Monitória Despacho. Vistos etc. 

Vislumbra-se que o autor requer em sua exordial a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir condições 

de arcar com o pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição Federal 

estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". No 

mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de Processo Civil, in 

verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou es-trangeira, 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. Com efeito, da premissa legalmente estabelecida denota-se que é 

permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada 

pela parte contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar 

documentos que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua 

possibilidade de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale 

dizer, a presunção conferida à declaração da parte requerente é juris 

tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser 

resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto 

submetido à apreciação. De inteira pertinência ao tema versado 

colaciona-se o seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. 

AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça 

delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido 

quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados 

aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. 

Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o 

Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da 

necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a 

presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não 

possui condições de arcar com as despesas do processo sem 

comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, 

basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para 

que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo 

regimental não provido (STJ AgRg no AgRg no AREsp 711.411/MT, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 

17/03/2016). In casu, denota-se que os Requerentes teriam celebrado 

contrato de prestação de serviços de porte considerável com o 

Requerido, ao que parece de R$ 100.000,00, cujo remanescente, de R$ 

25.000,00, ainda estaria pendente. Ao menos a uma primeira vista, o valor 

do contrato parece revelar situação contrária àquela alegada pelos 

Requerentes, no sentido de que não teriam condições para o pagamento 

das despesas processuais desta ação monitória. Assim, é essencial que 

os Requerentes tragam provas de sua hipossuficiência. Diante do 

exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), sob 

pena de indeferimento, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo 

Código de Processo Civil. Sem prejuízo, REMETAM-SE os autos ao 

Distribuidor para realização do cálculo das custas eventualmente devidas, 

a fim de nortear a decisão de concessão ou não de justiça gratuita, frente 

aos documentos a serem apresentados pela parte autora. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 13 

de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000314-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1000314-60.2018.8.11.0051 Previdenciária. Sentença. Vistos 

etc. VERA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA, ajuizou a presente ação de 

aposentadoria rural por idade com pedido liminar em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Em decisão retro, determinou-se a intimação da parte 

requerente para que apresentasse o comprovante de prévio requerimento 

administrativo, bem como de residência, sob pena de indeferimento da 

exordial, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer in 

albis o referido prazo. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De elementar conhecimento que o Supremo 

Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia 27.08.2014, deu 

parcial provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 631240, com 

repercussão geral reconhecida, em que a autarquia ré defendia a 

exigência de prévio requerimento administrativo antes de o segurado 

recorrer à Justiça para a concessão do benefício previdenciário, aduzindo 

que a exigência pretendida pelo instituto requerido não fere o livre acesso 

ao Judiciário, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988. Na ocasião, o 

MINISTRO ROBERTO BARROSO (Relator) assinalou não haver interesse 

de agir do segurado que não tenha previamente realizado o requerimento 

junto ao INSS, eis que a obtenção de um benefício depende de uma 

postulação ativa. Salientou, ainda, que nos casos em que não houver 

resposta no prazo legal de 45 (quarenta e cinco) dias, fica caracterizada 

ameaça a direito, in verbis: Não há como caracterizar lesão ou ameaça de 

direito sem que tenha havido um prévio requerimento do segurado. O INSS 

não tem o dever de conceder o benefício de ofício. Para que a parte possa 

alegar que seu direito foi desrespeitado é preciso que o segurado vá ao 

INSS e apresente seu pedido. Não obstante, ressaltou, também, o Ministro 

Relator que o prévio requerimento administrativo não traduz em 

exaurimento de todas as instâncias administrativas, isto é, negado o 

benefício, não há impedimento ao segurado para que ingresse em Juízo 

antes que eventual recurso seja examinado pelo instituto. In casu, a autora 

pugna pela concessão de aposentadoria rural por idade. Porém, deixou de 

apresentar o requerimento administrativo de seu pedido, o que comporta a 

extinção do processo. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

ADEQUAÇÃO AO RE 631.240/MG. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO À 

PARTE AUTORA. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Reexame do recurso de apelação para os fins de 

que trata o art. 1040, II, do CPC (juízo de retratação), tendo em conta a 

alegação de suposta decisão conflitante com o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, consolidado em pronunciamento definitivo em sede de 

repercussão geral, no RE n. 631.240/MG. 2. O Supremo Tribunal Federal, 

em sede de recurso representativo de controvérsia, firmou o entendimento 

de que a exigência de prévio requerimento administrativo à propositura de 

ação judicial em que se busca a concessão de benefício previdenciário - 

ressalvadas as hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou 

manutenção de benefício anteriormente concedido - não importa em 

violação ao disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 

1988. 3. Consoante definido pelo STF: a) nas ações provenientes de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não 

implicará na extinção do feito; b) nas ações em que o INSS já tenha 

apresentado contestação de mérito, estará caracterizado o interesse em 

agir, pela resistência à pretensão; c) as demais ações, não enquadradas 

nas hipóteses dos itens "a" e "b", ficarão sobrestadas para fins de 

adequação à sistemática definida no dispositivo do voto proferido pela 

Corte Suprema. 4. O juízo de origem, atento à determinação da 

Vice-Presidência desta Corte, concedeu à parte autora prazo para a 

apresentação de comprovante de requerimento de benefício 

previdenciário na esfera administrativa. Quedando-se inerte a parte 

demandante, merece ser mantida a sentença que julgou extinto o feito sem 
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resolução de mérito, ante a carência de ação por ausência de interesse 

de agir. 5. Juízo de retratação exercido. Apelação desprovida. (TRF-1 - 

AC: 0049805-24.2008.4.01.9199 MG, Relator: Desembargador Federal 

João Luiz de Souza, Data de Julgamento: 25/07/2018, Quarta Turma, Data 

de Publicação: 13/08/2018). Assim, evidente a carência da ação por 

ausência de interesse de agir, porquanto a inicial não foi instruída com 

documento essencial à sua propositura. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Deixo de condenar às 

custas e despesas processuais, face a gratuidade da justiça, sendo 

incabível, também, a condenação em honorários advocatícios, dada a não 

angularização do feito. Não interposto o recurso de apelação, INTIME-SE o 

réu do trânsito em julgado da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º 

do art. 331, NCPC). P.R.I. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 11 de setembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001540-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR JOSE SELVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001540-03.2018.8.11.0051 Busca e Apreensão. Sentença. 

Vistos etc. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, instituição 

financeira já qualificada, propôs ação de busca e apreensão em face de 

Nadir José Selva, também já qualificado. Extrai-se dos autos que o 

requerente desiste de prosseguir com o processo e pleiteia a sua 

extinção, sem resolução do mérito. É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Denota-se que o autor não tem interesse no 

prosseguimento do feito. De igual modo, constata-se que não houve a 

triagularização processual, o que dispensa a providência prevista no §4º 

do art. 485 do NCPC. Diante do exposto, por não ser o caso incidência do 

§ 4º do art. 485 do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido 

de desistência aduzido pelo requerente. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 

485, VIII do NCPC. CONDENO a parte requerente, ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da causa (art. 90, do NCPC). DEIXO de fixar honorários 

advocatícios, uma vez que não houve a intervenção da parte adversa. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

12 de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

EDINEIA DE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora, para no prazo legal, indicar o endereço atualizado do requerido ou 

requerer o que entender de direito. Maria Divina Alves Feitosa Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE MOURA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (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 15:20, 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: 1001690-81.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE MOURA PINTO (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (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 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: 1001129-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias informar o endereço atualizado do 

requerido, sob pena de arquivamento. Maria Divina Alves Feitosa Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001183-57.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR GOMES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DOS SANTOS BREHM JUNIOR (EXECUTADO)

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE-MT Processo nº 

1001183-57.2017.811.0051 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS BREHM 

JUNIOR, devidamente qualificado nos autos tela, por seu advogado 

infraassinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, 

requerer JUNTADA de comprovante de depósito judicial complementar de 

R$ 110,00 (cento e dez reais), realizado na data de 08/05/2018, para 

cumprimento da execução de sentença (documento em anexo). Insta 

salientar que no mês de abril do corrente, o ora Requerente já havia feito 

um depósito judicial de R$ 208,00 (duzentos e oito reais) conforme id 

12275250. Cumprida a obrigação, pugna pela extinção do feito. Pede 

Deferimento. Cuiabá-MT, 09 de Maio de 2018. GILMAR GOMES DE SOUZA 

OAB-MT 9228

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000560-90.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO HENRIQUE COSTA (EXECUTADO)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000560-90.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido e cálculo de ID 11438126 e 11738146. Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
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para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. 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 penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

09 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JAILSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PETIÇÃO ANEXA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES (ADVOGADO(A))

COSME ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS ECKERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 30/10/2018 às 16:20, 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: 1001271-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES (ADVOGADO(A))

COSME ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS ECKERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001217-61.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido 

formulado pelo Reclamante. Assim, DESIGNE-SE nova audiência de 

conciliação, intimando-se as Partes para que compareçam à audiência, 

consignando-se as advertências de praxe. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 12 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000414-15.2018.811.0051 Polo Ativo: MARIA APARECIDA DA SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MARIA 

APARECIDA DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de inépcia da inicial e valor da causa, 

ausência de consulta nos órgãos de proteção ao crédito e impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, no mérito afirma que agiu em seu exercício 

regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a legalidade na 

cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a inversão do 

ônus da prova, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As 

preliminares arguidas pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas e faturas em anexo 

aos autos pela Ré em sua defesa, não pode ser utilizado como prova em 

desfavor da Autora até porque, são supostas provas produzidas de 

forma unilateral, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem 

como, preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 
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responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, 

extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE 

permite ao Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 

9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido 

contraposto. Porém, no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a 

exigibilidade do crédito discutido nestes autos em face da cobrança de 

suposto débito, demonstrando que referido pedido encontra-se sem 

respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido 

contraposto formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, 

caminho outro não há senão o da procedência do pedido inicial. V – 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- 

Determino que os valores da condenação sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento 

danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido nestes 

autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, retire a 

inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros 

de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em 

relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, 

sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 5- JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem custas e honorários, 

consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 26 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

DEVALMIR JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido 

por ordem do(a) MM. CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES Dados do 

processo: Processo: 1000374-33.2018.8.11.0051; Valor causa: 

R$10,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL Partes do processo: REQUERENTE: DEVALMIR JESUS DA SILVA - 

Endereço: Rua sem denominação, Lote 1585, Recanto dos Passáros, 

Campo Verde/MT, CEP: 78840-000. REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: INTIMAÇÃO do REQUERENTE acima qualificado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$ 505,12 (quinhentos e cinco reais e doze 

centavos), nos termos dos autos acima identificados, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em 

dívida ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. CAMPO VERDE, 14 de 

setembro de 2018. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO 

VERDE E INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192233

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACIELE SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido 

por ordem do(a) MM. CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMÕES Dados do 

processo: Processo: 1000905-22.2018.8.11.0051; Valor causa: 

$10,109.84; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL Partes do processo: REQUERENTE: JACIELE SANTOS DE OLIVEIRA 

- Endereço: Travessa Pavlak, nº 07, Qd. 35, Jupiara, Campo Verde/MT, 

CEP: 78840-000. REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO da REQUERENTE acima qualificada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de R$ 505,12 (quinhentos e cinco reais e doze centavos), nos 

termos dos autos acima identificados, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. CAMPO VERDE, 14 de setembro 

de 2018. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 34192233
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Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50731 Nr: 2127-16.2015.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TIAGO DA SILVA, brasileiro(a), 

solteiro(a), servente. 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 ao exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia 

para CONDENAR o acusado TIAGO DA SILVA, qualificado nos autos, 

como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e 

absolvê-lo da conduta tipificada no artigo 21 da Lei de Contravenções 

Penas, nos moldes do artigo 386, V, do Código de Processo Penal. Passo 

a dosar e individualizar a pena.IV - DOSIMETRIAO réu tem bons 

antecedentes, não havendo circunstâncias negativas que indiquem a 

necessidade de exasperação da pena, que deve ser fixada no mínimo 

legal de 1 (um) mês de detenção.V – PROVIDÊNCIAS FINAISRegime inicial 

é o aberto.Por presentes os requisitos, converto a pena de prisão em 

prestação pecuniária de 2 (dois) salários-mínimos a serem pagos em até 6 

(seis) parcelas iguais de R$ 262,67 (duzentos e sessenta e dois reais e 

sessenta e sete centavos), a serem recolhidos ao FUNAJURIS, primeira 

parcela em 30 (trinta) dias.Com o transito em julgado, informe aos órgãos 

de estatística criminal e ao TRE para as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Isadora Maria de Souza 

Brito, digitei.

Canarana, 12 de setembro de 2018

Maria Amelia Dedone Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000297-90.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. A. V. (AUTOR(A))

R. S. D. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. V. (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 190825/2018 Autos de Origem: 

1000297-90.2018.8.11.0029 Solicitante/Requerente: Lucimar Alves da 

Silva Solicitado/Requerido: Osvaldo Vansconcelos . CERTIDÃO CERTIFICO 

e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana - 

MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e 

Centros Judiciários sob o nº 190666/2018 e designada Sessão de 

Conciliação/ Mediação para o dia 28 de novembro de 2018 às 13h00min 

(MT). CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário. Canarana/MT, 27 de agosto de 

2018. Luciane Judite Ramos Nessler de Souza Gestora Judiciária do 

CEJUSC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65939 Nr: 752-72.2018.811.0029

 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: DIRCEU OSTROSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

de Canarana/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certificamos que, conforme decisão deste Juízo onde determinou que, 

“após a juntada da certidão do Oficial de Justiça, intime-se a parte autora 

para recolhimento da diligência no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

contado do primeiro dia útil, 19 de março de 2018”. Solicitamos a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento da diligência devida segundo a 

quilometragem percorrida e atos para cumprimento dos mandados, a 

serem pagos conforme portaria de nº 053/2016, de acordo com os valores 

mencionados na certidão dos Oficiais de Justiça. Deverá ser gerada a 

guia de pagamento de diligência do Oficial de Justiça, no site do TJMT/PJe, 

devendo ser encaminhado o comprovante de pagamento para este Juízo.

Vânia Severino Gonzaga Luis Elemar Pfeifer

 Oficial de Justiça Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27804 Nr: 1674-60.2011.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Economia Comécio e Industria Ltda, Arno 

Jacó Kreutz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino José Cottica, Veruska Cottica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 Tendo em vista a petição da Parte Requerente, fls. 140, solicitando 

desarquivamento, impulsiono os autos para sua intimação, para que no 

prazo de 30(trinta) dias manifestar-se, requerendo o que entender de 

direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000340-27.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON (ADVOGADO(A))

CLEOMAR ROBERTO FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROCHA FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000340-27.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: CLEOMAR ROBERTO FERREIRA 

EXECUTADO: EDUARDO ROCHA FERREIRA Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 829 do Novo Código de Processo Civil, CITE-SE o executado para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia da obrigação 

principal, juros e eventuais custas e honorários advocatícios. Não 

efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da segunda via 

do mandado de citação, proceder de imediato à penhora de bens do 

executado, imóveis ou móveis que estejam em seu poder, posto que a 

transmissão de bens móveis dá-se pela simples tradição - lavrando o 

respectivo auto, conforme preceitua o parágrafo 1º do artigo 829 do Novo 

Código de Processo Civil. Efetivada a penhora, intime-se o devedor para 

comparecimento à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

opor embargos, nos mesmos autos, verbalmente ou por escrito, nos 

termos do artigo 53, parágrafo 1º da lei n.º 9.099/95 e artigo 914 do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que os embargos somente poderão 

versar sobre matéria constante no artigo 52, inciso IX da lei de regência 

dos Juizados Especiais. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 13 de 
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setembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

 P O R T A R I A N.º 71/2018 – DF

 O Doutor LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o Gestor Administrativo 2 da Central de 

Administração, ANTONIO BRAZ SPOLTI, matrícula nº 9344, Técnico 

Judiciário, estará usufruindo férias no período de 1/10/2018 à 30/10/2018,

 R E S O L V E:

DESIGNAR o Servidor BENJAMIN DUARTE MONTEIRO NETO, matrícula nº 

4859, Auxiliar Judiciário, lotado nesta Comarca, para substituir o referido 

Gestor durante o período de 1/10/2018 à 30/10/2018,

 Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães/MT, 13 de setembro de 2018.

 LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000856-62.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA DANTAS TENUTA (AUTOR(A))

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

VINICIUS FREITAS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000856-62.2018.8.11.0024. AUTOR(A): ANA GABRIELA DANTAS 

TENUTA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Da análise da inicial e 

dos documentos que a acompanham, verifica-se que a parte autora 

veiculou pedido de concessão de justiça gratuita. Todavia, ao menos com 

base nos parcos elementos que compõem o feito, não é crível que não 

tenha condições de arcar com as custas processuais. Assim sendo, deve 

ser oportunizada à requerente a possibilidade de demonstrar a sua 

hipossuficiência. CONCLUSÃO I. Desta forma, nos termos do art. 99, §2º, 

do CPC, oportunizo à parte autora a comprovação da insuficiência de 

recursos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. II. Decorrido o prazo, tragam os autos 

conclusos. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 14 de setembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000889-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

VINICIUS FREITAS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000889-52.2018.8.11.0024. AUTOR(A): LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

etc. Da análise da inicial e dos documentos que a acompanham, 

verifica-se que a parte autora veiculou pedido de concessão de justiça 

gratuita. Todavia, ao menos com base nos parcos elementos que 

compõem o feito, não é crível que não tenha condições de arcar com as 

custas processuais, sobretudo em razão do fato de que o imóvel 

referente à unidade consumidora em questão, cujos débitos são 

impugnados, é utilizado pela requerente apenas para “passar os fins de 

semana”, conforme alegado na exordial. Assim sendo, deve ser 

oportunizada à requerente a possibilidade de demonstrar a sua 

hipossuficiência. CONCLUSÃO I. Desta forma, nos termos do art. 99, §2º, 

do CPC, oportunizo à parte autora a comprovação da insuficiência de 

recursos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. II. Decorrido o prazo, tragam os autos 

conclusos. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 14 de setembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74729 Nr: 2277-12.2015.811.0024

 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: Placide José de Almeida França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da petição da requerida, ref. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32787 Nr: 2825-81.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Campos

 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 dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69181 Nr: 3945-52.2014.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA GREGORIO LIMA - 

OAB:9539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TATIANE SIQUEIRA DE ARRUDA, Cpf: 

00980836190, Rg: 1475590-4, Filiação: Luiza Siqueira de Arruda, data de 

nascimento: 01/05/1979, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

Guimarães-MT, convivente, do lar, Telefone (66) 8437-3659. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte requerente, para manifestar interesse no 

prosseguimento dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de extinção.

Despacho/Decisão: VISTOS,Acolho o parecer ministerial, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento dos 

autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 267, §1º do CPC.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Alves de Souza, 
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digitei.

Chapada dos Guimarães, 14 de setembro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78125 Nr: 415-69.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVA BRITO SANTANA, Cpf: 

04631290161, Rg: 2422191-0, Filiação: Maria Brito Santana e Antonio Brito 

Santana, data de nascimento: 22/11/1992, brasileiro(a), natural de 

Chapada dos Guimarães-MT, solteiro(a), catadora de material reciclável, 

Telefone (65)9303-3567. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Representante (requerente), em conformidade 

com o despacho abaixo transcrito, para que manifeste interesse no 

prosseguimento da demanda em 5(cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito, apresentando endereço atualizado da parte executada.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Defiro o pedido formulado em 24.4.2018. 

Intime-se a parte exequente pessoalmente, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sob 

pena de extinção do feito, apresentando endereço atualizado da parte 

executada pra cumprimento do mandado de prisão expedido nos 

autos.Após, dê-se vistas dos autos 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, Renata Alves de Souza, 

digitei.

Chapada dos Guimarães, 12 de setembro de 2018

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76393 Nr: 3001-16.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROZENILDA CONCEIÇÃO DA SILVA 

SANTOS, Cpf: 69084700244, Rg: 000685303, Filiação: Nilda Conceição da 

S. Silva e Jose Justino da Silva, natural de Rolim de Moura-RO, viuvo(a), 

Telefone 6681234376. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Representante (requerente), em conformidade 

com o despacho abaixo trancrito, para dar prosseguimento ao feito em 

5(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do Art. 485-III, do CPC, pois 

o feito encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto apresentar endereço atualizado da parte requerida.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Defiro o pedido formulado em 9.1.2018. 

Intime-se a parte autora pessoalmente, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste interesse no prosseguimento da demanda, indicando 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção do feito. 

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, Renata Alves de Souza, 

digitei.

Chapada dos Guimarães, 14 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.: 40920 Nr: 3314-16.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Tadeu Mamede de Arruda

 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 dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96204 Nr: 4077-07.2017.811.0024

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Osvaldina Carmo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA OSVALDINA CARMO DA SILVA, 

Cpf: 65450698100, Rg: 978.982, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

funcionária pública. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte requerida para manifestar em 5(cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Intime-se a parte autora, pessoalmente, 

inclusive, se necessário, via edital, com as advertências do art. 485, §1º, 

do CPC, para manifestar em 5 dias, sob pena de extinção.Decorrido o 

prazo, certifique-se e façam-me os autos conclusos para 

sentença.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, Renata Alves de Souza, 

digitei.

Chapada dos Guimarães, 12 de setembro de 2018

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104346 Nr: 1582-53.2018.811.0024

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS DA SILVA, Cpf: 

14434757857, Rg: 370.292, Filiação: Manoel Bernadino da Silva e Noemia 

Soares da Silva, data de nascimento: 04/02/1964, brasileiro(a), natural de 

Chapada dos Guimarães-MT, convivente, Telefone (65)9223-9174. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do suposto agressor a fim de dar-lhe ciência das 

seguintes medidas protetivas aplicadas: 01- Diante do cenário fático 

trazido aos autos, em especial, as assertivas da ofendida, vislumbro a 

inexistência de diálogo entre as partes e a possibilidade de reiteração dos 

atos já praticados PROÍBO o representado de se aproximar da vítima no 

limite mínimo a ser evitado qualquer tipo de discução ou eventuais 

agressões. Ressalvo que os cuidados com a aproximação deverão se 

estender aos locais de lazer, de trabalho e frequentação da vítima, a fim 

de preservar sua integridade física e psicológica. 02- PROÍBO o ofensor 

de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação. 03- 

Considerando que o casal possui em sua responsabilidade um filho menor 

em comum, bem como por não ser possível, neste momento, auferir a real 

possibilidade do Representado prestar alimentos FIXO-OS a título 

provisional em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, a 
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partir da notificação e prosseguir até decisão final da causa, no intuito de 

satisfazer, a priori, as "necessidades" do infante. Com fulcro nos artigos 

22 e 23 da Lei nº 11.340/06.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Intime-se o agressor, por edital, e após, 

arquivem-se.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, Renata Alves de Souza, 

digitei.

Chapada dos Guimarães, 12 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.: 40455 Nr: 2839-60.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herculano Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para 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.: 41277 Nr: 3179-04.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Dresch

 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 dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81603 Nr: 1736-42.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juenil Fernandes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUENIL FERNANDES DE ALMEIDA, 

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: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por sua Promotoria de Justiça, no exercício das atribuições que 

lhes são conferidas pelo art. 129, inc. I, da Constituição da República e art. 

25, inc. III, da Lei Federal nº 8.625/93, vem com base nos autos de 

inquérito policial registrado sob o nº 093/2016 (código TJ nº 81603), 

oferecer a presente DENÚNCIA contra JUENIL FERNANDES DE ALMEIDA, 

vulgo "JIA", brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido em 31/10/1950, natural de 

Nossa Senhora da Guia/MT. Consta dos autos do incluso inquérito policial 

que no dia 16 de Maio de 2016, por volta das 19h40min, na Rua Olho 

D'Água, Bairro São Sebastiao, nesta cidade e comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT, o denunciado conduzia um veículo automotor GM Montana, 

placa CQO8772, de cor branca, em via pública, sem permissão e 

habilitação para dirigir, gerando perigo de dano, além de estar com sua 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de alcool, 

conforme etilômetro que constatou concentração superior a 0,3 miligramas 

de alcool por litro de ar alveolar do denunciado e sinais que indicaram 

alteração da sua capacidade psicomotora, conforme atestado pelos 

agentes (fls. 20/21). O denunciado foi preso em flagrante e encaminhado 

à Delegacia de Polícia local para serem tomadas as providências 

pertinentes. assim agindo, o denunciado encontra-se incurso nos crimes 

previstos no art. 309 e no art. 306, caput, e §1º, I e II, todos da Lei nº 

9.503/1997, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. Razão pela qual 

se oferece a presente denúncia, requerendo que , recebida e autuada, 

seja o denunciado citado para apresentar resposta à acusação, 

designando-se audiência de instrução para inquirição das testemunhas 

arroladas e interrogatório do imputado.

Despacho: Vistos, etc. ACOLHO a cota ministerial. Cite-se o acusado por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação, Advirta o denunciado de que, em sua 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. 396-A, CPP). Decorrido o prazo do edital e de defesa, 

sem que o denunciado tenha apresentado defesa, comparecido ou 

constituído advogado, certifique-se e conceda-se vista ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Alves de Souza, 

digitei.

Chapada dos Guimarães, 13 de setembro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72900 Nr: 1495-05.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CORREA DA SILVA, Filiação: 

Aurelina Flaviana da Silva e Jacinto Correa da Silva, data de nascimento: 

02/11/1987, brasileiro(a), natural de Chapada dos Guimarães-MT, 

solteiro(a), auxiliar de manutenção, Telefone (65)9338-1574. 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 da parte ré acerca da sentença.

Sentença: Ante o exposto, ABSOLVO-O do crime descrito no artigo 33 da 

Lei n. 11.343/06 e, por conseguinte, DESCLASSIFICO a conduta imputada 

ao réu JOSÉ CORREA DA SILVA para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 

11.343/2006.Conforme estabelece o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, a 

pena prevista para o crime em questão consiste em: a) advertência sobre 

os efeitos das drogas; b) prestação de serviços à comunidade; c) medida 

educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Assim, 

considerando a inexistência na comarca de programa ou curso educativo, 

aplico ao acusado a pena de advertência sobre os efeitos das 

drogas.Após, o trânsito em julgado:a) lance-se o nome do acusado no rol 

dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal);b) Lance-se o 

nome no INFODIP para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da CF, 

ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais);c) 

expeça-se guia de execução penal;Ciência ao MP.Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Alves de Souza, 

digitei.

Chapada dos Guimarães, 12 de setembro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior
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 Cod. Proc.: 96204 Nr: 4077-07.2017.811.0024

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Osvaldina Carmo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, inclusive, se necessário, via edital, 

com as advertências do art. 485, §1º, do CPC, para manifestar em 5 dias, 

sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000901-66.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JANIELI DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo n.: 1000901-66.2018.8.11.0024 Requerente: JANIELI DE LIMA 

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. I. 

Recebo a inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, 

o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015. III. Observe-se a 

prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário no sistema 

Apolo neste sentido, já que a parte autora se enquadra na hipótese no art. 

1.048, I, do CPC. IV. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são 

necessários para sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os 

seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, considerando os 

elementos de cognição existentes nos presentes autos, constata-se que 

não se faz presente, prima facie, a probabilidade do direito invocado, pois, 

in casu, infere-se imprescindível que a prova testemunhal complemente a 

documentação existente nos autos no sentido de comprovar o implemento 

de todos os requisitos legais necessários à concessão do benefício 

almejado. Desta feita, indefiro o pedido de concessão de tutela de 

urgência. V. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 

01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. VI. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo 

de 30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). VII. Contestada a 

ação, intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias 

(arts. 350 e 351 CPC), oportunidade em que deverá especificar as provas 

que pretende produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. VIII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 14 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000720-65.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABILIO ASSIS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000720-65.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA SANTA DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: FABILIO ASSIS DA SILVA Vistos, etc. BANCO 

HONDA S/A, ajuizou ação de busca e apreensão com pedido de liminar 

contra LENÉZIO AUGUSTO GAYAVA, objetivando a constrição do veículo 

descrito na exordial, alegando a inadimplência parte requerida. Com a 

inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu pertinentes. Foi 

determinada a vinculação da guia das custas processuais, o que foi 

providenciado pela parte autora. É o breve relatório. DECIDO. Sobre a 

matéria, o artigo 2°, §2° do Decreto-Lei n° 911/69 dispõe o seguinte: “Art. 

2°. (...) § 2° A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014)” In casu, verifica-se o pedido liminar realmente merece acolhida, 

porquanto os documentos dos autos comprovam que a dívida está 

vencida e que a parte requerida foi formalmente constituída em mora. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e estando suficientemente comprovada a 

mora da parte devedora/requerida, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser 

depositado nas mãos de representante legal da parte requerente mediante 

autorização nos autos. Após o cumprimento da medida liminar, proceda-se 

à citação da parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias após 

executada a liminar, efetuar o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° 

e art. 3°, §2°, do Decreto-Lei n° 911/69 ). Consigne-se, que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que tenha 

efetuado o pagamento do débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 4° do 

Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004). Desde já, 

DEFIRO reforço policial, caso seja necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000335-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE DE SOUZA GUIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VINICIUS FREITAS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000335-20.2018.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ELENICE DE SOUZA GUIA Vistos, etc. BANCO 

VOLKSWAGEM S/A, ajuizou ação de busca e apreensão com pedido de 

liminar contra ELENICE DE SOUZA GUIA, objetivando a constrição do 

veículo descrito na exordial, alegando a inadimplência parte requerida. 

Com a inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu 

pertinentes. É o breve relatório. DECIDO. Sobre a matéria, o artigo 2°, §2° 

do Decreto-Lei n° 911/69 dispõe o seguinte: “Art. 2°. (...) § 2° A mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)” In casu, 

verifica-se o pedido liminar realmente merece acolhida, porquanto os 

documentos dos autos comprovam que a dívida está vencida e que a 

parte requerida foi formalmente constituída em mora. DISPOSITIVO Diante 

do exposto e estando suficientemente comprovada a mora da parte 

devedora/requerida, DEFIRO a liminar de busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser depositado nas 

mãos de representante legal da parte requerente mediante autorização 

nos autos. Após o cumprimento da medida liminar, proceda-se à citação 

da parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a 

liminar, efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo 

os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que 

o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° e art. 3°, §2°, do 

Decreto-Lei n° 911/69 ). Consigne-se, que o prazo para o devedor 

fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da execução da 

liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que tenha efetuado o 

pagamento do débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 4° do Decreto-Lei 

911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004). Desde já, DEFIRO 

reforço policial, caso seja necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 
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o necessário. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 13 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000496-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA DE MOURA LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VINICIUS FREITAS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000496-30.2018.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ILDA DE MOURA LEMES Vistos, etc. BANCO J. SAFRA S/A, 

ajuizou ação de busca e apreensão com pedido de liminar contra ILDA DE 

MOURA LEMES, objetivando a constrição do veículo descrito na exordial, 

alegando a inadimplência parte requerida. Com a inicial vieram os 

documentos que a parte autora entendeu pertinentes. Foi determinada a 

vinculação da guia das custas processuais, o que foi providenciado pela 

parte autora. É o breve relatório. DECIDO. Sobre a matéria, o artigo 2°, §2° 

do Decreto-Lei n° 911/69 dispõe o seguinte: “Art. 2°. (...) § 2° A mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)” In casu, 

verifica-se o pedido liminar realmente merece acolhida, porquanto os 

documentos dos autos comprovam que a dívida está vencida e que a 

parte requerida foi formalmente constituída em mora. DISPOSITIVO Diante 

do exposto e estando suficientemente comprovada a mora da parte 

devedora/requerida, DEFIRO a liminar de busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser depositado nas 

mãos de representante legal da parte requerente mediante autorização 

nos autos. Após o cumprimento da medida liminar, proceda-se à citação 

da parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a 

liminar, efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo 

os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que 

o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° e art. 3°, §2°, do 

Decreto-Lei n° 911/69 ). Consigne-se, que o prazo para o devedor 

fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da execução da 

liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que tenha efetuado o 

pagamento do débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 4° do Decreto-Lei 

911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004). Desde já, DEFIRO 

reforço policial, caso seja necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 13 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000561-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

VINICIUS FREITAS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000561-25.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Os autos vieram conclusos após 

a juntada pela parte autora de documento a demonstrar sua 

hipossuficiência, conforme determinação proferida por este juízo, em 

25.7.2018. Contudo, conquanto tenha sido apresentado na referida 

petição declaração de imposto de renda, tal documento não é, 

isoladamente considerado, capaz de comprovar a hipossuficiência, já que 

demonstra tão somente a declaração dos rendimentos tributáveis no valor 

de R$ 9.523,10 no ano de 2017, donde não se descarta a existência de 

outras rendas, eventualmente existentes, não constantes na referida 

declaração. Portanto, apenas da juntada do referido documento não 

restou demonstrada a impossibilidade do autor de recolher os valores 

referentes às custas processuais, o que é necessário ao deferimento do 

benefício da gratuidade. CONCLUSÃO. I. Diante do exposto, INDEFIRO o 

benefício da justiça gratuita. II. Dessa forma, intime-se a parte autora, por 

intermédio do advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste ao feito comprovante de recolhimento das custas e taxas 

judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC/2015). III. 

Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 14 de setembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000830-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAELE DE ALMEIDA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Autos n° 

1000830-64.2018.8.11.0024 Vistos, etc. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A ajuizou ação de busca e apreensão com pedido de 

liminar contra MIKAELE DE ALMEIDA LEITE, objetivando a constrição do 

veículo descrito na exordial, alegando a inadimplência parte requerida. 

Com a inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu 

pertinentes. Em 5/9/2018, foi determinado que a parte autora emendasse a 

inicial, de maneira a juntar aos autos cópia do contrato de financiamento. 

Posteriormente, apresentou o autor comprovante de recolhimento das 

custas processuais. Após, vieram os autos conclusos. É o breve relatório. 

Decido. Analisando os autos, verifica-se que conquanto tenha sido 

determinada por este juízo a juntada do contrato de financiamento firmado 

entre as partes, tal determinação não foi cumprida, tendo a instituição 

requerente apresentado apenas o comprovante de recolhimento dos 

valores atinentes às custas processuais. Assim, em razão de não ter sido 

apresentado aos autos cópia do contrato de financiamento, no qual, 

supostamente se constava cláusula de alienação fiduciária, não restam 

comprovados nenhum dos requisitos do art. 2° do Decreto Lei n° 

911/1969, impondo-se, assim, o indeferimento da inicial, já que a 

demonstração da avença, com a juntada do contrato, é documento 

imprescindível nas ações de busca e apreensão, conforme entendimento 

consolidado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO 

DA INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO LEGÍVEL – 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – 

DESNECESSIDADE – PROCESSO EXTINTO – RECURSO IMPROVIDO. Sendo 

a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, mas 

deixou transcorrer in albis o prazo para proceder ao seu cumprimento, 

correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição 

inicial, com fulcro no art. art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único do 

CPC, ambos do Código de Processo Civil. A intimação pessoal da parte 

autora, prevista no art. 485, § 1º do CPC somente é aplicada nas 

hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para 

os casos de indeferimento da inicial.” (TJMT, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Ap 144028/2017, Relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas 

de Carvalho, DJE 4/4/2018 – em grifo no original) Desse modo, analisando 

a questão por outro lado, a ausência do contrato em questão prejudica a 

verificação da regularidade da notificação extrajudicial da parte 

demandada, que, por sua vez, não comprova a existência de mora, nos 

termos do art. 2º, § 2°, do Decreto Lei 911/69, impondo-se, o indeferimento 

da inicial, já que a demonstração da mora é condição indispensável ao 

ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento 

sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n° 72. Nesse mesmo 

sentido tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. A jurisprudência tem colocado um 
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pressuposto para a aceitação da notificação por edital, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado, mormente pelo fato do 

devedor ter sido intimado nos autos para responder ao recurso. Na forma 

do art. 373, inc. I, do CPC/15, compete ao autor a prova do fato constitutivo 

do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a parte.” (TJ/MT, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Ap 123333/2017, Relator Desembargador 

Carlos Alberto Alves da Rocha, DJe 27/11/2017) DISPOSITIVO. Diante do 

exposto, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, do CPC/2015 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/2015. 

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/2015, 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. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 13 de setembro de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63919 Nr: 3710-22.2013.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Theodolino Vicente de Souza, Aparecida 

Camargo Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:I. Chamo o feito à ordem para, com fulcro no art. 76 do 

CPC/2015, suspender o processo por 30 (trinta) dias, prazo em que os 

requeridos deverão providenciar a regularização da representação 

processual. Para tanto, no prazo estipulado, deverão constituir advogado 

ou, se necessário, comparecer perante a Secretaria da 2ª Vara, para 

postular a nomeação de Defensor Público ou dativo.Advirtam-se os 

requeridos de que, escoado o prazo, será decretada a revelia de ambos, 

prosseguindo o processo no estado em que se encontra.II. Nos termos do 

art. 99, §2º, do CPC/2015, determino que a parte requerente comprove nos 

autos a insuficiência de recursos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

revogação do benefício, o que poderá ser feito, por exemplo, com a 

juntada da última declaração de imposto de renda ou cópia de extratos 

bancários dos últimos 12 (doze) meses......

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63161 Nr: 3041-66.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Daltro Filho, José de Souza Neves, 

Wagner José Barbosa da Cunha, Barborim Administradora de Serviços 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Parma Timidati - 

OAB:16.027/MT, Isabel Cristina Melon de Souza Neves - OAB:5656, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660

 Vistos, etc.

 I. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

redesigno o ato para o dia 21.11.2018, às 15h30m.

II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62610 Nr: 2432-83.2013.811.0024

 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: Renato Teles Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS/Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. O STF reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo 

a fim de que seja configurado o interesse de agir em ação judicial contra o 

INSS visando à obtenção de benefício previdenciário (Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, repercussão geral). Na referida decisão o 

Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios de transição para os 

processos em curso, quais sejam:

“(...)6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir.

 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. (...)”

II. Neste contexto, a hipótese dos presentes autos impõe o sobrestamento 

do feito para que a parte autora dê entrada no pedido administrativo.

III. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até o cumprimento das 

seguintes determinações:

A) intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que dê 

entrada no pedido administrativo, o que deverá ser comprovado nos autos 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo.

Decorrido o prazo sem a comprovação da postulação administrativa, 

certifique-se e tragam os autos conclusos.

B) Comprovada a postulação no prazo estabelecido, intime-se o INSS para 

se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir 

decisão.

 IV. Decorrido o prazo fixado no item “B”, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos. O silêncio deverá ser certificado.

V. A apresentação de requerimento administrativo de concessão do 

benefício denegado pela autarquia supre a finalidade disposta no item “B”.

VI. Expeça-se o necessário.

 VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81045 Nr: 1513-89.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSN, RNF, JEDG, TAFdO, EMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario César Crema - OAB:3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Silva Souto - 

OAB:OAB/MT 14.019, JONAS MENDES BARRAVIEIRA - OAB:, Levi 

Moroz - OAB:6402/MT, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B., 

RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018, VANIA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11332

 Diante do exposto:I. Por permanecerem os requisitos ensejadores da 

custódia cautelar, à míngua de fatos novos que justifiquem a revogação, 

INDEFIRO o pedido do acusado MÁRIO DA SILVA NETO e MANTENHO a 

sua prisão preventiva.II. DEFIRO o pedido de informações acerca das 
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movimentações em contas bancárias do réu MÁRIO DA SILVA NETO, 

relativamente ao período de 1º.4.2016 a 1º.7.2016, cuja solicitação já foi 

operada via bacenjud (extrato anexo).Neste tipo de diligência, os extratos 

são remetidos ao juízo de maneira física para posterior juntada aos 

autos.III. Cumpridas as diligências deferidas nesta decisão e na decisão 

anterior, conceda-se vista ao Ministério Público pelo prazo de 5 (cinco) 

dias, para apresentar memoriais e, sucessivamente, ao Assistente de 

acusação e às defesas. IV. Expeça-se o necessário.V. Cumpra-se com a 

MÁXIMA URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36719 Nr: 3420-46.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Roberto Jabra Anffe

 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. Analisando os autos, verifica-se que o presente feito já fora 

sentenciado, nesta senda, cumpra-se integralmente a sentença proferida 

às fls. 15/17.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21342 Nr: 1961-43.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrelina Correia de Melo

 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 de fls. 141/143, tão 

somente em relação ao valor de R$ 3.941,96 (três mil, novecentos e 

quarenta e um reais e noventa 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$ 3.941,96 

(três mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa 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/2015):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.: 39166 Nr: 1652-17.2011.811.0024

 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: Paulo Cezar Santana de Oliveira, Sueli Brasiliana de 

Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT., JPSC, FS, RSC, RSC, RSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de pensão por morte ajuizada por Ivonete Brasiliana de 

Santana e Paulo Cezar Santana de Oliveira em virtude do falecimento de 

Denil de Oliveira.

No curso da ação, faleceu a requerente Ivonete, razão pela qual, foram 

habilitados os seus herdeiros João Pedro Santana Costa, Roni Santana 

Costa, Rosilene Santana Costa, Roseli Santana Costa e Fernanda 

Santana.

Em decisão exarada à fl. 149/149vº, foi determinada a suspensão do feito 

para que a parte autora procedesse ao requerimento administrativo, o que 

foi feito, tão somente, em relação aos herdeiros da Sr. Ivonete.

No entanto, não há nos autos, a postulação administrativa do autor Paulo 

Cezar Santana de Oliveira (filho de Denil de Oliveira).

Ademais, verifica-se que a herdeira Fernanda Santana, já atingiu a 

maioridade, de modo que é necessária a regularização da sua 

representação processual.

 Diante do exposto:

I. Mantenho a suspensão determinada à fl. 149 até o cumprimento das 

seguintes determinações:

A) intime-se o autor Paulo Cezar Santana de Oliveira, por meio de seu 

advogado, para que dê entrada no pedido administrativo, o que deverá ser 

comprovado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção 

do processo.

Decorrido o prazo sem a comprovação da postulação administrativa, 

certifique-se e tragam os autos conclusos.

B) Comprovada a postulação no prazo estabelecido, retornem os autos 

conclusos.

II. Sem prejuízo do acima exposto, intime-se a parte autora, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a 

regularização da representação processual da herdeira Fernanda 

Santana. O silêncio deverá ser certificado.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3235 Nr: 750-16.2001.811.0024

 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: MdFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar as partes Autor(a) e 

requerido(a) via DJE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 

949,61 (Novecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos) 

calculadas à fls. 308, conforme sentença fls. 286. OBS: valor para cada 

parte. Este valor deverá ser efetuado de forma separada sendo R$ 265,61 

(Duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos) para 

recolhimento de guia de custas e R$ 648,10 (Seicentos e quarenta e oito 

reais e dez centavos) para fins de guia de taxa Judiciária. Fica 

devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link 

"Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas 

e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 6440 Nr: 1675-41.2003.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Marcos Vasconcelos 

- OAB:11.323/MT

 Vistos, etc. (...) Diante do exposto: I. por não vislumbrar-se a 

permanência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, revogo a 

prisão preventiva de Francisco Pereira de Souza, portador do RG nº 

2588818-8 e CPF nº 325.018.119-68. Contudo, aplico ao réu as seguintes 

medidas cautelares: A. Comparecer a todos os atos do processo (art. 

319, I, CPP); B. Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca onde 

reside, por mais de 7 (sete) dias, sem aviso prévio deste Juízo (art. 319, 

IV, CPP); C. Comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar 

as suas atividades. Expeça-se o competente alvará de soltura, devendo o 

acusado ser, imediatamente, posto em liberdade, salvo se por outro motivo 

estiver preso. O descumprimento de quaisquer das condições ensejará a 

revogação do benefício com a consequente decretação da prisão 

preventiva (art. 312, parágrafo único c.c. art. 282, §4º, do CPP). II. Por 

ocasião do cumprimento do alvará de soltura, intime o denunciado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação (art. 396, parágrafo único, 

CPC). (...) Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35603 Nr: 1303-48.2010.811.0024

 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: Angelina Pereira de Macedo

 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:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando os autos a parte requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, remeto os autos 

à expedição de documentos para remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000886-97.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS NUNES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL GOMES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000886-97.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ISAIAS NUNES 

DE FREITAS REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 

LTDA Vistos etc. Intime-se o promovente, na pessoa de seu advogado, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, traga aos 

autos o comprovante de endereço atualizado, para o cumprimento do 

requisito do art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. 13 de setembro de 2018

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000005-91.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO (EXEQUENTE)

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000005-91.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: MAILI DA SILVA MATOSO 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

etc. A exequente no id 11333718 pretende que o imposto de renda 

incidente no cálculo constante no id 10882487 seja de 3% e não de 

23,34%, conforme efetuado, diante do que determina o artigo 27 da Lei 

10.833/03. No entanto, segundo a redação do supracitado artigo, o mesmo 

somente tem incidência em decisões da JUSTIÇA FEDERAL, in verbis: “Art. 

27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de 

decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno 

valor, será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo 

pagamento e incidirá à alíquota de 3% (três por cento) sobre o montante 

pago, sem quaisquer deduções, no momento do pagamento ao beneficiário 

ou seu representante legal.” Analisando os documentos anexados com a 

execução, não se tratam de decisões da Justiça Federal, mas sim da 

Justiça Estadual, logo, tal artigo é inaplicável ao caso. Outrossim, O 

imposto tem previsão no artigo 7º, inciso II da Lei Federal 7.713/88. É 

possível consultar o Manual de Imposto de Renda Retido na Fonte – 

MAFON 2015, no site: receita.fazenda.gov.br, no qual consta, p.14 a 

incidência sobre: “...rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício – O 

imposto sobre a renda incidente sobre ... honorários advocatícios e 

serviços prestados no curso do processo judicial...”. Outrossim, o 

percentual a ser retido é aquele observado na tabela progressiva, 

constante do mencionado site da Receita Federal, sendo que de acordo 

com o valor total a incidência do IRRF será de 27,5 % 

(http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/tributos/irpf-imposto-de-re

nda-pessoa-fisica#Topo). Assim, ante ao exposto, indefiro o pedido 

constante do id 11333718, mantendo-se o cálculo (id 10882487) em todos 

os seus termos. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada pela juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 13 de 

setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81724 Nr: 1791-90.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Suely Palmeira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helida Ivana Ferreira Da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Reis Carmona - 

OAB:20889/O/MT

 “Vistos, etc. I. Considerando a não citação da requerida, redesigno o ato 

para a data de 23 de novembro de 2018, às 13h30min, devendo esta ser 

citada na forma dos arts. 66 e 68 da Lei n° 9.099, para comparecer em 

audiência com advogado ou Defensor Público, bem como já apresentar 

defesa e trazer eventuais testemunhas, sob pena de preclusão. II. Saem 

os presentes intimados, com a ressalva de que a querelante deve trazer 

suas testemunhas independentemente de intimação. III. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76391 Nr: 2999-46.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ATdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B
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 Vistos, etc. I. Recebo a queixa-crime na forma da lei. II. Cite-se a 

querelada para comparecer e apresentar defesa prévia, por advogado ou 

defensor público, se hipossuficiente, o que deve ser observado no 

momento de sua citação pelo oficial de justiça, no ato da audiência que 

designo para data de 10 de outubro de 2018, às 17h30min. III. Saem os 

presentes intimados. IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-17.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES RONDON (REQUERENTE)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA V. CASARIN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000568-17.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JOAO GOMES RONDON . 

REQUERIDO: SONIA MARIA V. CASARIN - ME . Vistos etc. Trata-se de 

reclamação cível proposta por João Gomes Rondon em face de Sônia 

Maria V. Casarin ME. No caso em tela, vislumbro que se trata de 

concessão de tutela de urgência para arrestar o bem mencionado na 

exordial, capaz de solver o débito existente entre requerida para com o 

requerente. Assim, para que seja deferida a tutela de urgência em 

qualquer ação, é necessária a presença dos requisitos cumulativamente 

de: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Analisando detidamente os autos, observo que dos 

documentos que carreiam a exordial, em uma análise perfunctória, a 

probabilidade do direito vem presente, uma vez que o requerente logrou 

êxito em comprovar a relação jurídica entre autor e requerida, através dos 

contratos, termos e declarações. Contudo, o perigo de dano não vem 

demonstrado. O autor não trouxe qualquer elemento fático que aponte o 

dilapidamento do patrimônio da requerida que desafie o deferimento da 

tutela de urgência, motivo por que, deve ser indeferida. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos da fundamentação, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada pela parte promovente, por ausência de 

demonstração do perigo de dano. Aguarde-se, a realização da Audiência 

de Conciliação já designada pelo PJe. Cite-se e intime-se, por Carta de 

Citação, conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo desta 

constar as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, 

poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando 

de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por 

preposto. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-70.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000849-70.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LAURA CRISTINA 

MARTINS DE OLIVEIRA . REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. . Vistos 

etc. Trata-se de reclamação cível proposta por Laura Cristina Martins de 

Oliveira em face de Telefônica Brasil S.A.. No caso em tela, vislumbro que 

se trata de concessão de tutela de urgência para determinar o 

cancelamento da inscrição, em tese, indevida nos cadastros de proteção 

ao crédito. Assim, para que seja deferida a tutela de urgência em qualquer 

ação, é necessária a presença dos requisitos cumulativamente de: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Com efeito, ao analisar o extrato de restrição de crédito, 

observo que existem outras restrições lançadas em nome da requerente. 

Portanto, vislumbro ausente o perigo de dano necessário ao deferimento 

da tutela de urgência. Explico. Mesmo com a retirada da inscrição 

supostamente indevida informada nos presentes autos, observo que a 

postulante continuará com restrição no Serviço de Proteção ao Crédito, ou 

seja, a concessão da liminar não surtirá efeito prático algum. Ressalto que 

não há nos autos qualquer informação que a outra negativação é indevida. 

ANTE O EXPOSTO, conforme acima fundamentado, INDEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pleiteada pela parte promovente. Designe-se, a secretaria, 

data para a Audiência de Conciliação, após intimem-se as partes. No 

mesmo ato, cite-se, por Carta de Citação, conforme determina o art. 18, I 

da Lei 9.099/1995, devendo desta constar as consequências para o caso 

de ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência de que, caso 

haja relação de consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e 

ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-47.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES TORRES ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000857-47.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

TORRES ARAUJO . REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Vistos etc. Trata-se de Reclamação 

com pedido de tutela de urgência, proposta por Maria de Lourdes Torres 

Araújo, em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S. A., 

com o fito de determinar a não inclusão de seu nome em cadastros de 

proteção ao crédito, ao argumento que não é responsável pelo débito 

oriundo do aumento da sua conta de energia elétrica, além de discutir 

matéria sobre o dano moral causado pela restrição indevida. No caso em 

tela, vislumbro que se trata de concessão de tutela de urgência. Assim, 

para que seja deferida, em qualquer ação, são necessários ao mesmo 

tempo dois requisitos básicos: probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Segundo o Mestre Humberto 

Theodoro Junior em sua obra Processo Cautelar – 16ª Ed.pág. 77. Diz que: 

“Para a obtenção da tutela cautelar, a parte deverá demonstrar fundado 

temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham faltar as 

circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer 

quando haja risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou 

qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a 

perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo principal.” Com 

relação ao caso em tela, vislumbro que pode haver o perigo de dano, e 

causar prejuízos à parte promovente, não só sócio-econômico, como 

também moral, mas é necessário que também analisemos a probabilidade 

do direito, o que o Mestre Humberto Theodoro Junior na sua mesma obra 

na pág. 74, nos ensina: “Para a tutela cautelar, portanto basta a provável 

existência de um direito a ser tutelado no processo principal. E nisto 

consistiria o fumus boni iuris, isto é, no juízo de probabilidade e 

verossimilhança do direito cautelar a ser acertado e o provável perigo em 

face do dano ao possível direito pedido no processo principal.” 

Compulsando os autos, evidencio que os fatos narrados na exordial 

apresentam-se verossímeis, ante ao argumento da parte autora em que o 

aumento da tarifa se deu em razão de falha técnica do equipamento de 

registro de consumo. Não se há questionar o prejuízo diante próprio 

significado proclamado e apontado pelo órgão criado pelos bancos - o 

SERASA/SPC e outros órgãos de proteção ao crédito: pois nesses 

órgãos, constam das listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os 

descumpridores das obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não 

são dignas de crédito e confiança. Ademais, a inteligência do art. 42 do 

Código de Defesa do Consumidor nos ensina que: Na cobrança de débitos 

o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será 

submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Cumpre-nos a 

apontar a jurisprudência dominante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CONTA TELEFÔNICA. 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. Estando em discussão a existência da 

dívida e inexistindo prejuízo à demandada, é cabível o deferimento de 
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liminar que cancela e/ou obsta a inscrição do nome do devedor junto aos 

órgãos de restrição ao crédito. Agravo provido. Decisão liminar. (Agravo 

de Instrumento Nº 70017635798, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2006).” ANTE O EXPOSTO, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada pela parte promovente, e DETERMINO que a parte promovida se 

abstenha de incluir o nome da requerente nos bancos de dados de 

SERASA/SPC, em ralação aos débitos discutidos nos presentes autos até 

o deslinde da ação. Defiro, desde já, a inversão do ônus da prova em 

favor da parte promovente, ante a sua hipossuficiência técnica, o que 

faço com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor 

(Enunciado nº 53 do FONAJE). Aguarde-se, a realização da Audiência de 

Conciliação designada pelo PJe quando da distribuição. Caso o prazo 

tenha expirado ou esteja em vias de expirar sem a possibilidade de 

intimação das partes, designe-se nova audiência, citando-se e 

intimando-se para o comparecimento. Cite-se, por Carta de Citação, 

conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo desta constar 

as consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar 

defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, poderá 

haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando de 

pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000878-23.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS DA COSTA SWANER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

NAYARA LORAYNE ROSA LIMA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO LIMA PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000878-23.2018.8.11.0024. AUTOR(A): JULIANO MARTINS DA 

COSTA SWANER . RÉU: MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA . Vistos etc. 

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o IRDR 

85560/2016 e determinou a suspensão da tramitação dos processos 

pendentes de julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, 

SUSPENDO o processo, enquanto pendente o julgamento do IRDR. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99543 Nr: 1854-63.2016.811.0009

 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: IRACI FERRAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52253 Nr: 2960-07.2009.811.0009

 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: DANIEL ALVES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91827 Nr: 535-94.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGDSF, MVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ROQUE DOS SANTOS 

ZIMMER - OAB:56912

 Vistos.

Ante o teor do petitório de fl. 65, bem como o oferecimento de contestação 

nos autos, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar e requerer o que entender de direito, nos termos do art. 485, 

§ 6º, do Novo Código de Processo Civil, ciente de que seu silêncio valerá 

como concordância tácita.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96469 Nr: 3561-03.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ZILDA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 de contestação.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93582 Nr: 1760-52.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA FONTANA MINGARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MILANI - OAB:20760-0, 

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55029 Nr: 2467-93.2010.811.0009

 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: REGINALDO LIMA DA ENCARNAÇÃO, DILMA LIMA DA 

ENCARNAÇÃO

 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:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80795 Nr: 1819-45.2012.811.0009

 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: LENI DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97425 Nr: 403-03.2016.811.0009

 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: GLEYCE KATHELEN MEDEIROS DONASSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 
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dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97463 Nr: 433-38.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JACOBUCY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO LOPES - 

OAB:MT 19.949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99768 Nr: 2012-21.2016.811.0009

 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: ROSILDA PROPERCIO LEONARDI

 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:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94503 Nr: 2373-72.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVDSG, IZABELA DE SOUSA ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/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 de contestação.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55393 Nr: 20-98.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE OLIVEIRA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.
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Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84413 Nr: 1815-71.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERICE NUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100058 Nr: 2206-21.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93880 Nr: 1975-28.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52846 Nr: 283-67.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEONE DAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001479-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. F. R. (ADVOGADO(A))

A. C. L. D. C. (REQUERENTE)

C. Y. M. T. (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

Y. B. D. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 15 dias, providencie o 

recolhimento das respectivas custas de materialização ou, querendo, 

apresente na Secretaria da Segunda Vara cópia integral da presente 

ação, tudo em conformidade com a r. decisão proferida no presente feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 113567 Nr: 2605-79.2018.811.0009

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: THIAGO CESAR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA 

COMARCA DE COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim sendo, considerando a Portaria 01/2006, AUTORIZO, a 

permanência de adolescentes a partir de 15 (quinze) anos de idade até o 

término do evento, devidamente acompanhados pelos pais, responsáveis 

legais ou expressamente autorizado por estes, conforme preceitua o art. 7 

da Portaria 01/2006.Registre-se que qualquer exposição de adolescentes 

não poderá ter caráter vexatório, constrangedor ou pornográfico, em 

conformidade com os artigos 232 e 241 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Por fim, deve-se registrar que os organizadores, dirigentes 

ou gerentes, assim como seus funcionários, ainda que eventuais, serão 

solidariamente responsáveis pela fiscalização da permanência de 

crianças e adolescentes nos locais em que se realiza o evento, bem como 

pela fiscalização da venda ou oferta de bebida alcoólica.Servir bebidas 

alcoólicas a menor de 18 anos constitui crime, punido com pena de 

detenção de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa (artigo 243, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente).Demais disso, premente que o requerente 

seja intimado para, antes do início da festividade, acoste ao feito:•Certidão 

da Secretaria Municipal de Saúde disponibilizando ambulância e equipe 

técnica ou o Comprovante de pagamento da taxa instituída por esta 

Municipalidade para atendimento de eventos.Com o documento acima 

mencionado, sempre no propósito de garantir a segurança dos que 

participarão das festividades, é de se presumir que a situação visualizada 

não coloca em risco a integridade física daqueles que porventura 

participarem, DESDE QUE, NO PRAZO FIXADO, SEJA JUNTADO O 

DOCUMENTO ACIMA CITADO, caso em que, DEFIRO o pedido de alvará 

judicial, devendo os responsáveis pelo evento observar, ainda, a Lei n. 

8.069/90, bem como o que apregoa a Portaria n 01/2006 do Juízo da 

Infância e Juventude desta Comarca.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 25879 Nr: 2253-49.2003.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA APARECIDA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 2253-49.2003.811.0009.

Código Apolo nº: 25879.

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Cacilda Aparecida 

Félix, em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS alegando, em 

síntese, que transitado e julgado a sentença, a Autarquia Federal não 

efetuou o pagamento determinado na r. sentença.

Intimada, a executada apresentou (fls. 216-220) impugnação à execução, 

onde discorda com cálculo apresentado pelo exequente e, 

consequentemente apresenta cálculo com os valores que entende serem 

devidos.

Em seguida, à fl. 223, a parte exequente manifestou concordância com o 

cálculo apresentado pela executada.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Tendo em vista que a exequente concordou com o cálculo apresentado 

pela executada, a expedição de RPV é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de fls. 219-220, e, por 

consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, atendendo os demais requisitos legais pertinentes.

Com a juntada do RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a 

devida vinculação dos valores, e, em seguida INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar pelo que entender de direito.

Às providências.

Colíder, 13 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.: 91983 Nr: 655-40.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE BRESSAN DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestação) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96561 Nr: 3607-89.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE DA SILVA MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestação) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97525 Nr: 477-57.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO CARVALHO NAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 .Portanto, REJEITO a preliminar suscitada.No mais, não se evidencia 

qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo: 

1)DESIGNO audiência de instrução para o dia 31 de outubro de 2018, às 

13h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu; 2)INTIMEM-SE as testemunhas 

arroladas pelas partes, REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem 

necessárias, bem como expedindo-se missivas para oitivas das que 

residirem fora desta comarca, conforme o caso;3)INTIME-SE o acusado, 

para que compareça à audiência ora designada e ainda para ser 
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interrogado; 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;Às 

providências.Intimem-se. Cumpra-se.Colíder-MT, 22 de agosto de 

2018.Mauricio Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113048 Nr: 2332-03.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 Autos nº. 2332-03.2018.811.0009 – Código nº. 113048

Despacho

Vistos, etc.

CITE-SE o suposto agressor para contestar o pedido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela ofendida.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 12 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111981 Nr: 1689-45.2018.811.0009

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO GARCIA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE 

COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1689-45.2018.811.0009 – Código nº. 111981

Decisão

Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de revogação de medida cautelar de monitoramento 

eletrônico por tornozeleira formulado por Marcos Roberto Garcia Leal.

 Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (fls. 

09/11).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a imposição das medidas protetivas tem por 

objetivo resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, devendo a 

sua manutenção perdurar enquanto persistirem os motivos que lhe deram 

origem.

Com efeito, compulsando os autos da ação principal (Código nº 90590), 

verifico que a vítima Claume Pereira Correira manifestou interesse na 

continuidade das medidas protetivas deferidas, dentre as quais consta a 

sujeição do requerente ao monitoramento eletrônico por tornozeleira.

No entanto, não se tem notícias nos autos da ação principal de 

descumprimento das medidas impostas, desde imposição do referido 

monitoramento, isto é, 22/12/2017.

Nesse sentido, conforme bem salientado pelo Ministério Público, a 

imposição da tornozeleira foi com o objetivo de impedir a reiteração 

delitiva, o que no caso em tela, pelo decurso do tempo mostra-se, por ora, 

exitosa.

Ressalto, no entanto, que a retirada do monitoramento eletrônico não 

afasta a necessidade de observância pelo requerente das demais 

medidas impostas, haja vista que em razão da manifestação da vítima nos 

autos da ação principal foi determinada a sua manutenção.

 Ante o exposto, DEFIRO, por ora, o pedido de revogação da cautelar de 

monitoramento eletrônico por tornozeleira imposta em Marcos Roberto 

Garcia Leal.

 Translada-se cópia da presente decisão para os autos da ação principal 

(Código nº 90590).

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 12 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113620 Nr: 2629-10.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO SANTA CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Cumprida a 

missiva, devolva a Comarca de origem com as nossas homenagens de 

estilo, mediante as baixas e anotações necessárias”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86953 Nr: 3911-59.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ADEMILSON DO NASCIMENTO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Autos n°. 3911-59.2013.811.0009 – Código n°. 86953

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante as justificativas apresentadas pelo causídico Eduardo Moreira de 

Oliveira às fls. 694/721, REVOGO, excepcionalmente, o despacho de fl. 

689.

2. RECOLHAM-SE eventuais mandados/medidas provenientes do referido 

despacho.

3. No mais, cumpra-se as determinações anteriores.

Às providências.

 Colíder/MT, 13 de setembro de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103593 Nr: 301-44.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PEREIRA DOS SANTOS, ELIAS DA 

SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Autos nº. 301-44.2017.811.0009 – Código nº. 103593

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado 

(fls.112/113), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado 

documentos, de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de 

incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

16h00min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Colíder-MT, 12 de setembro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107961 Nr: 3166-40.2017.811.0009
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 3166-40.2017.811.0009 – Código nº. 107961

Despacho

Vistos, etc.

REDESIGNO a solenidade aprazada para o dia 13 de fevereiro de 2019 às 

17h00min.

Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 12 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112627 Nr: 2040-18.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO AUGUSTO MILAN CALVO, VALDECI 

DE LIMA, EDSON DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante a ausência 

do advogado do acusado, NOMEIO para o ato o Dr. Allyson Araujo 

Menezes. 2) Cumprida parcialmente a missiva, DEVOLVA-SE a Comarca 

de origem com as nossas homenagens de estilo, mediante as baixas e 

anotações necessárias. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 101816 Nr: 3480-20.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO FERNANDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GALADINOVIC ALVIM 

- OAB:OAB/MT 14.371, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO em relação o acusado Luiz 

Fernando Fernandes Filho nos termos acima avençados e assim 

SUSPENDO o processo por 02 (dois) anos. No prazo indicado, o acusado 

deverá comprovar o cumprimento das condições constantes no ajuste 

acima entabulado. Esgotado o prazo de dois anos ABRA-SE vista dos 

autos ao Ministério Público, e após torne-me concluso. CUMPRA-SE.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104792 Nr: 1213-41.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1213-41.2017.811.0009 – Código nº. 104792

Despacho

Vistos, etc.

REDESIGNO a solenidade aprazada para o dia 13 de fevereiro de 2019 às 

16h00min.

Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 12 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104024 Nr: 616-72.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDINEIS LIMA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, DOUGLAS SANTOS BARBOSA - OAB:24850, LUIZ 

FERNANDO LOPES - OAB:MT 19.949

 Autos nº. 616-72.2017.811.0009 – Código nº. 104024

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fls. 

40/41), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, 

de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 18 de setembro de 2018, 

às 14h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 10 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86555 Nr: 62-45.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência das testemunhas Aparecido Sidney Nava, Ronaldo Ventura 

dos Santos, Gilmar Silveira Sérgio, Bruna Belila, Antonio Jurandir, Pedro 

Anisio Bernadelli e Valdecir Borges da Silva, conforme requerido pela 

defesa. 2) A expedição de precatória não suspende a instrução nos 

termos do art. 222 § 1º do CPP. Foram ouvidas neste ato as testemunhas 

locais, restando apenas a oitiva das testemunhas Elias Correia da Silva e 

Aminadabe Roberto de Almeida, via precatórias, fls.408 e 409. Deste 

modo, é caso de proceder o interrogatório do acusado, até mesmo porque, 

não houve oposição das partes. No mais, verifica-se que também já foi 

expirado o prazo de seu cumprimento, o que possibilita o julgamento, 

conforme aduz o art. 222, § 2º do CPP. 3) Não havendo demais provas a 

serem produzidas, e não requerido diligências, DECLARO encerrada a 

fase de instrução. 4) DEFIRO o pedido das partes, ABRA-SE vistas”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113982 Nr: 2868-14.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE TEODORO DE JESUS, JOSELIM 

RIBEIRO SARATE, ELISMAR TEODORO MENDES, ELIENE TEODORO 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSE DOS 

SANTOS - OAB:MT 17.597

 Autos n°. 2868-14.2018.811.0009 – Código n°. 113982

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 25 de outubro de 

2018, às 15h00min.
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3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 13 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA MAZUTTI EZEQUIEL (REQUERENTE)

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001604-42.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: EDNA MARIA 

MAZUTTI EZEQUIEL Parte Ré: REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o o 06 de dezembro de 2018 às 

14h20min., 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/MT, 14 de setembro de 2018. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MENEGOTTO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARCIANA MARIA MORESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001535-10.2018.8.11.0009; Partes do processo: 

REQUERENTE: DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME REQUERIDO: 

MARCIANA MARIA MORESCO, LUIZ ANTONIO MENEGOTTO RIBEIRO 

FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado da parte autora constituído (a) nos 

autos para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

13 de Novembro de 2018 às 15:40, 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, 14 de 

setembro de 2018. ANTONIA VANDERLEIA DA COSTA NUNIS- Gestor(a) 

Judiciário(a) Substituta 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001609-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARQUES BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001609-64.2018.8.11.0009 Parte Autora: DORCIDIO MARENGO E CIA 

LTDA - AGROVALE Parte Ré: JOSE MARQUES BATISTA FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 06 de dezembro de 2018 às 14h40min., 

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/MT, 14 de setembro de 2018. Antonia Vanderleia da 

Costa Nunis Gestora Judiciária Substituta Portaria 067/2018 - CA 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

DANIELA REIS KRAMBECK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR VICENTE DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001297-88.2018.8.11.0009 Parte Autora: SUPREFÓS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA Parte Ré: VALDECIR VICENTE DE LIMA FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 27 de setembro de 2018 às 15h40min., 

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/MT, 14 de setembro de 2018. Antonia Vanderleia da 

Costa Nunis Gestora Judiciária Substituta Portaria 067/2018 - CA 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-59.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

RAMAO MIRANDA MENAS (REQUERENTE)

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001922-59.2017.8.11.0009 REQUERENTE: RAMAO MIRANDA MENAS 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos etc., A obrigação foi satisfeita 

conforme comprovante juntado no ID 11311918. Com efeito, disciplina o 

art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. Ante o exposto, DECLARO EXTINTA 

A PRESENTE EXECUÇÃO DE SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, inciso I, c/c art. 924, II c/c art. 925, todos do 

Código de Processo Civil. Arquivem-se. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 14 de setembro de 2018.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001642-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

GLORIA NETA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001642-88.2017.8.11.0009. REQUERENTE: GLORIA NETA DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., A obrigação foi 

satisfeita conforme comprovante juntado no ID 11355407. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. Ante o exposto, 

DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO DE SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c/c art. 

924, II c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil. Arquivem-se. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 14 de setembro 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010514-41.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUY GUILHERME PERAL DA SILVA (EXEQUENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (EXECUTADO)

MARILIA MICKEL MIYAMOTO (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010514-41.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: RUY GUILHERME PERAL DA 

SILVA EXECUTADO: DECOLAR.COM LTDA, AZUL LINHAS AEREAS Vistos 

etc., A obrigação foi satisfeita conforme comprovante juntado no ID 

10434765. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c/c art. 924, II c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil. 

Arquivem-se. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 14 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010784-02.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

LILIANE CASADEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDSON MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010784-02.2014.8.11.0009 EXEQUENTE: FACHADA MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: JOSE EDSON MARTINS DA SILVA 

Vistos etc., A obrigação foi satisfeita conforme comprovante juntado no ID 

13230000. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c/c art. 924, II c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil. 

Arquivem-se. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 14 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

FRANCISLAYNE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000276-77.2018.8.11.0009 REQUERENTE: FRANCISLAYNE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS em que o Requerente alega que, embora 

jamais tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito, porém não nunca nenhum documento 

comprovando a negativação. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Cediço que o art. 370 do Código 

de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a 

semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia aprofundada. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A parte ré demonstrou que a parte autora foi/é sua 

cliente, notadamente porque efetuou pagamento de inúmeras faturas de 

consumo do ano de 2015 e 2016, como demonstra a reprodução 
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eletrônica da tela sistêmica daquela, na autorização do art. 225 do Código 

Civil: “Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os 

registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções 

mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena 

destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” Daí porque desnecessária a exibição de eventual contrato, 

máxime se considerar a possibilidade de contratação eletrônica ou remota, 

inclusive com autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, 

da Resolução 632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora 

deve entregar ao Consumidor o contrato de prestação do serviço e o 

Plano de Serviço contratado, bem como demais instrumentos relativos à 

oferta, juntamente com login e senha necessários a acesso ao espaço 

reservado ao Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for 

o caso. § 1º Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações 

se dê por meio do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao 

Consumidor, por mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, 

os documentos mencionados no caput.” Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto julgo IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, com isso, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; 

CONDENO a parte autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. bem 

como em todos os honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, 

além de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na 

licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput”, do NCPC, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC). 

DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil. Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora 

usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente 

inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade 

pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas 

principalmente porque tal conduta contribui para a morosidade da 

prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam, REVOGO a 

gratuidade da justiça em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo 

único, do nCPC, art. 470, parágrafo único, e principalmente ao art. 949, 

inciso III, da CNGC, abaixo transcrito, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 99, também do nCPC. 

“Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” Por consequência, em 

interpretação conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de 

Processo Penal, vedada a requisição de instauração de inquérito policial 

de ofício por parte da autoridade judiciária, em obediência ao sistema 

acusatório previsto no art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, 

LVII, LXXIV, e art. 129 da CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia 

integral do feito ao MINISTÉRIO PÚBLICO, na licença do art. 40 do citado 

Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as providências 

julgadas pertinentes. Ressalta-se que a não adoção de qualquer 

providência neste sentido enquadraria este magistrado em eventual 

prática de prevaricação (art. 319 do Código Penal). Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94. Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento e 

providências julgadas pertinentes. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, 

do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 14 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000842-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA (EXEQUENTE)

MIKAELI FONSECA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000842-60.2017.8.11.0009 EXEQUENTE: MIKAELI FONSECA DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO, SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, Cuida-se de ação de título 

executivo fundado em honorários advocatícios como defensor dativo, 

arbitrados nos processos 55-20.2013.811.0096 (código n. 70772); 

49-18.2010.811.0096 (código n. 46325); 171-26.2013.811.0096 (código n. 

70891), da VARA DA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA/MT, consoante se 

verifica da certidão anexada. Citada a Fazenda Pública, esta não 

impugnou a execução, mantendo-se inerte, conforme certificado nos 

autos (ID 13607529). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Postula-se 

o pagamento do valor de R$ 7.040,40 (sete mil e quarenta reais e quarenta 

centavos), cujo pedido foi instrumentalizado com a(s) certidão(ões) 

expedida(s) pelo Gestor Judiciário daquela Vara (art. 374, inc. IV; art. 405; 

art. 425, inc. I, todos do NCPC), com indicação do(s) processo(s) onde o 

exequente funcionou como advogado dativo. Registre-se, de início, que “A 

decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo 

possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos 

arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC, independentemente 

da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera 

administrativa para a formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 

1537336/MG, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; 

STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

14/10/2014, DJe 20/10/2014. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para: 

HOMOLOGAR o cálculo/valor apresentado pela parte exequente na 

petição/planilha, no valor de R$ 7.040,40 (sete mil e quarenta reais e 

quarenta centavos), referente aos honorários advocatícios de defensor 

dativo. Tendo em vista a ausência de regulamentação para o 

processamento e o pagamento de Requisições de Pequeno Valor na 

Primeira Instância, inexistindo, pois, uma forma padronizada pela qual a 

ordem judicial sobre o pagamento de obrigação de pequeno valor deve ser 

processada sob a égide do CPC/2015 e da Lei 12.153/2009 (sendo que se 

aguarda decisão da consulta à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, CIA 

nº: 0056041-48.2016.8.11.0000); diante dos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais; bem como, depois de certificado o trânsito em julgado; 

determino as seguintes providências: Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado. Expeça-se ofício no valor homologado, 

devendo a Fazenda Pública atentar-se quanto às deduções legais, 

revogando-se, com isso, a determinação anterior de encaminhamento da 

RPV ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Comprovado o pagamento no prazo de 60 

(sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), arquive-se. Decorrido 

o prazo, sem manifestação do executado ou do exequente acerca do 

pagamento, encaminhem-se os autos para elaboração do cálculo, 
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discriminando os descontos com previdência, imposto de renda e outros 

que eventualmente sejam incidentes. Retornando os autos do contador 

judicial, conclusos para sequestro do numerário (art. 13, § 1º, da Lei 

12.153/2009). Intime-se a parte exequente para que apresente o 

documento físico da Certidão no Cartório, que deverá retê-la para fins de 

cancelamento. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 14 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001554-50.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

RONALDO VENTURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001554-50.2017.8.11.0009 REQUERENTE: RONALDO VENTURA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de outras 

provas. Segundo consta na inicial, a parte reclamante é oficial da Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso, sendo dever do Estado pagar o auxílio 

fardamento que está previsto no Estatuto da Polícia Militar. Desse modo, 

pleiteia na presente ação de cobrança que o reclamado efetue o 

pagamento do valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) a título do 

respectivo auxílio. I – DO MÉRITO A Lei Complementar 555/2014 instituiu o 

novo Estatuto dos Militares, regidos até então pela Lei Complementar 

231/2005. Destarte, segundo o que prescreve o precitado Estatuto 

mostra-se procedente a pretensão almejada. Pois bem, em analise ao 

mérito da demanda, tem-se que a Lei Complementar 231/2005 instituiu o 

novo Estatuto dos Militares, regidos até então pela Lei 26/1996, que dispõe 

sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a 

denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar 

quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos 

desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm 

direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos 

praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, 

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” Posteriormente, a Lei Complementar 

244/2006 inseriu o art. 80-A na Lei Complementar 231/2005: “Art. 80-A 

Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente 

serão concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela 

Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, 

será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder 

Executivo”. (grifado) Como forma de regulamentar o disposto no artigo 

alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 8.178/2006, de 

04.10.2006, que em seu artigo 1º dispõe: “Art. 1º Os fardamentos das 

Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar - FREBOM, e 

distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e 

Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e 

de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada 

UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI - Seção I - Subseção V da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” Assim, a legislação 

de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo 

Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento, portanto, tem sido considerado como 

verba de caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor 

comprovar, por meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste 

sentido, é a jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO-FARDAMENTO, APENAS EM 

RELAÇÃO AO ANO DE 2005 - POLICIAL MILITAR - INDENIZAÇÃO DE 

AUXÍLIO FARDAMENTO - PREVISÃO LEGAL - LC Nº 231/2005 - 

ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO - DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO A 

PARTIR DA EDIÇÃO DA LC Nº 244/06 - RECURSO DESPROVIDO. “O 

beneficio ao fardamento concedido aos militares do Estado de Mato 

Grosso encontra respaldo no Decreto n. 8.178/2006, no que regulamenta 

a Subseção V - da Etapa de fardamento - previsto na Lei n. 231, de 15 de 

dezembro de 2005, nos seus artigos 78 a 80-A (Estatuto dos Militares do 

Estado de Mato Grosso)”. A decisão monocrática que negou seguimento 

ao recurso de apelação deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

(AgR 46639/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 

11/05/2015) O servidor militar faz jus à indenização referente ao auxílio 

para aquisição de uniforme enquanto vigente a Lei Complementar nº 

231/2005, posto que a partir da edição da Lei Complementar nº 244/2006 a 

aquisição do fardamento passou a ser de responsabilidade da própria 

instituição da PM. (Ap, 109353/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/12/2014, Data da 

publicação no DJE 17/12/2014) “O beneficio ao fardamento concedido aos 

militares do Estado de Mato Grosso encontra respaldo no Decreto n. 

8.178/2006, no que regulamenta a Subseção V - da Etapa de fardamento - 

previsto na Lei n. 231, de 15 de dezembro de 2005, nos seus artigos 78 a 

80-A (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso). O servidor militar 

faz jus ao recebimento do benefício de fardamento somente nos casos em 

que o mesmo não for fornecido pela Corporação, devendo, para tanto, 

formular requerimento neste sentido, conforme prevê o art. 3º do Decreto 

n.º 8.178/2006.” (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Apelação nº 13911/2013, 

relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 

15/7/2014). (AgR, 155306/2014, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, 

Data da publicação no DJE 01/12/2014) Nos autos 155306/2014, a 

Relatora em seu voto assim expôs: “(...) Dessa forma, não merece 

reforma a r. sentença (...). Pois, frisa-se, após a regulamentação do art. 

80-A (4 de dezembro de 2006), a referida indenização passa a ser devida 

somente nos casos em que o fardamento obrigatório não seja 

gratuitamente concedido pelo Estado, e para provar a aquisição do 

fardamento competia ao autor proceder a juntada das notas fiscais 

atinentes à aquisição daquele. (...)” O Tribunal de Justiça ratifica 

posicionamento em inúmeros julgados no sentido de que “o auxílio para 

aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC nº 

244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de 

recebimento, se não houver o fornecimento do fardamento e mediante a 

prova documental, quanto à aquisição material pelo próprio militar”. 

(Precedente: Ap 75120/2015, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 07/10/2015) O art. 80-A remete 

aos dispositivos que tratam da matéria “Auxílio Fardamento”, previstos na 

Subseção V, compreendendo as hipóteses de promoção e indenização na 

data de aniversário do servidor militar. Destaca-se, portanto, a legalidade 

do recebimento do auxílio fardamento. No entanto, seu fornecimento deve 

se dar por meio da Corporação e, quando isto não ocorrer, o militar deve 

comprovar que despendeu de valor para aquisição do uniforme, em razão 
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do disposto no art. 80-A, em consonância com a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso e o princípio da legalidade. A propósito, a 

Turma Recursal Única confirmou, por unanimidade, sentença exarada pelo 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital a respeito desse assunto: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR 

PÚBLICO MILITAR - FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE 

FARDAMENTO - DIREITO PECUNIÁRIO INDEVIDO. Os servidores militares 

do Estado de Mato Grosso têm direito ao recebimento gratuito de 

fardamento de uso obrigatório, que serão adquiridos pelo FESP (Fundo 

Estadual de Segurança Pública) e pelo FREBOM (Fundo de Reequipamento 

do Corpo de Bombeiros Militar). Não havendo o fornecimento gratuito do 

fardamento, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme 

art. 78 e seguintes da Lei Complementar nº 231/2005 e Decreto Estadual 

nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar nº 231/2005). Interpretando 

a regulamentação aplicada ao tema, os militares terão direito a indenização 

somente quando o fardamento não lhe foi fornecido e este foi adquirido 

com recursos próprios. No presente caso, considerando que não há 

prova de que o reclamante utilizou de recursos próprios para a aquisição 

do fardamento de uso obrigatório, indevida a indenização postulada. (...) 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95: (...) Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Inominado nº 1497/2014, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado 

em 02/12/2014, DJE nº 9441, em 17/12/2014, p. 148-189) Observa-se, 

ademais que o autor comprova a utilização de recursos próprios para a 

aquisição do fardamento (ID 9687352), conforme previsto no art. 333, I, do 

CPC, razão pela o Estado deve ser condenado ao pagamento de verba de 

cunho indenizatório. II – DISPOSITIVO Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para: CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante o valor de R$ 590,00 (quinhentos e 

noventa reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do 

desembolso, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Preclusa a via recursal, 

após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento 

de cumprimento de sentença, intimem-se as partes requeridas para 

efetuarem o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 14 de setembro 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002232-65.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO (ADVOGADO(A))

GILSON APARECIDO ROSSETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002232-65.2017.8.11.0009 EXEQUENTE: GILSON APARECIDO ROSSETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cuida-se de ação de 

título executivo fundado em honorários advocatícios como defensor 

dativo, arbitrados nos processos 420-39.2016.811.0009 (Código: 97447); 

2467-54.2014.811.0009 (Código 89444); 1694-72.2015.811.0009 (Código 

9 3 5 0 2 ) ;  1 9 9 9 - 8 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 0 9  ( C ó d i g o :  1 0 6 1 3 7 ) ; 

2517-46.2015.811.0009 (Código: 94733); 654-84.2017.811.0009 (Código: 

104071); 1185-44.2015.811.0009 (Código: 92793); 172-39.2017.811.0009 

(Código: 103366); 3388-08.2017.811.0009, Código: 108320, da 2ª VARA 

DA COMARCA DE COLIDER/MT, consoante se verifica da certidão 

anexada. Citada a Fazenda Pública, esta não impugnou a execução, 

mantendo-se inerte, conforme certificado nos autos (ID 15460168). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Postula-se o pagamento do valor de 

R$ R$ 8.800,50 (Oito mil, oitocentos reais e cinquenta centavos), cujo 

pedido foi instrumentalizado com a(s) certidão(ões) expedida(s) pelo 

Gestor Judiciário daquela Vara (art. 374, inc. IV; art. 405; art. 425, inc. I, 

todos do NCPC), com indicação do(s) processo(s) onde o exequente 

funcionou como advogado dativo. Registre-se, de início, que “A decisão 

judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui 

natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 

do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC, independentemente da 

participação do Estado no processo e de apresentação à esfera 

administrativa para a formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 

1537336/MG, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; 

STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

14/10/2014, DJe 20/10/2014. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para: 

HOMOLOGAR o cálculo/valor apresentado pela parte exequente na 

petição/planilha, no valor de R$ R$ 8.800,50 (Oito mil, oitocentos reais e 

cinquenta centavos), referente aos honorários advocatícios de defensor 

dativo. Tendo em vista a ausência de regulamentação para o 

processamento e o pagamento de Requisições de Pequeno Valor na 

Primeira Instância, inexistindo, pois, uma forma padronizada pela qual a 

ordem judicial sobre o pagamento de obrigação de pequeno valor deve ser 

processada sob a égide do CPC/2015 e da Lei 12.153/2009 (sendo que se 

aguarda decisão da consulta à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, CIA 

nº: 0056041-48.2016.8.11.0000); diante dos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais; bem como, depois de certificado o trânsito em julgado; 

determino as seguintes providências: Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado. Expeça-se ofício no valor homologado, 

devendo a Fazenda Pública atentar-se quanto às deduções legais, 

revogando-se, com isso, a determinação anterior de encaminhamento da 

RPV ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Comprovado o pagamento no prazo de 60 

(sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), arquive-se. Decorrido 

o prazo, sem manifestação do executado ou do exequente acerca do 

pagamento, encaminhem-se os autos para elaboração do cálculo, 

discriminando os descontos com previdência, imposto de renda e outros 

que eventualmente sejam incidentes. Retornando os autos do contador 

judicial, conclusos para sequestro do numerário (art. 13, § 1º, da Lei 

12.153/2009). Intime-se a parte exequente para que apresente o 

documento físico da Certidão no Cartório, que deverá retê-la para fins de 

cancelamento. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 9 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANDRA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000278-47.2018.8.11.0009 REQUERENTE: ALIANDRA GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS em que o Requerente alega que, 

embora jamais tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome 
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no cadastro restritivo de crédito, porém não nunca nenhum documento 

comprovando a negativação. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Cediço que o art. 370 do Código 

de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a 

semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia aprofundada. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A parte ré demonstrou que a parte autora foi/é sua 

cliente, notadamente porque efetuou pagamento de inúmeras faturas de 

consumo do ano de 2015, como demonstra a reprodução eletrônica da tela 

sistêmica daquela, na autorização do art. 225 do Código Civil: “Art. 225. As 

reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, 

em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de 

fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem 

forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão.” Daí porque desnecessária 

a exibição de eventual contrato, máxime se considerar a possibilidade de 

contratação eletrônica ou remota, inclusive com autorização normativa, a 

teor do que dispõe o art. 51, § 1º, da Resolução 632/14 da Anatel: “Art. 

51. Na contratação, a Prestadora deve entregar ao Consumidor o contrato 

de prestação do serviço e o Plano de Serviço contratado, bem como 

demais instrumentos relativos à oferta, juntamente com login e senha 

necessários a acesso ao espaço reservado ao Consumidor na página da 

Prestadora na internet, quando for o caso. § 1º Caso a contratação de 

algum serviço de telecomunicações se dê por meio do Atendimento 

Remoto, a Prestadora deve enviar ao Consumidor, por mensagem 

eletrônica ou outra forma com ele acordada, os documentos mencionados 

no caput.” Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, 

com isso, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor 

do disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; CONDENO a parte autora, de 

ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. bem como em todos os honorários 

advocatícios, contratuais e sucumbenciais, além de todas as despesas 

assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, 

incisos I, II e III, art. 81, “caput”, do NCPC, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC). DISPOSIÇÕES FINAIS 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora 

usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente 

inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade 

pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas 

principalmente porque tal conduta contribui para a morosidade da 

prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam, REVOGO a 

gratuidade da justiça em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo 

único, do nCPC, art. 470, parágrafo único, e principalmente ao art. 949, 

inciso III, da CNGC, abaixo transcrito, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 99, também do nCPC. 

“Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” Por consequência, em 

interpretação conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de 

Processo Penal, vedada a requisição de instauração de inquérito policial 

de ofício por parte da autoridade judiciária, em obediência ao sistema 

acusatório previsto no art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, 

LVII, LXXIV, e art. 129 da CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia 

integral do feito ao MINISTÉRIO PÚBLICO, na licença do art. 40 do citado 

Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as providências 

julgadas pertinentes. Ressalta-se que a não adoção de qualquer 

providência neste sentido enquadraria este magistrado em eventual 

prática de prevaricação (art. 319 do Código Penal). Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94. Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento e 

providências julgadas pertinentes. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, 

do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 14 de setembro de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 65/2018-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 que a servidora SHIRLEY REGINA RIBEIRO, Matrícula 

23620, Gestora Judiciária Substituta da 1ª Vara desta Comarca, se 

ausentará de suas funções, no período de 10/09/2018 a 09/10/2018, em 

razão de estar de atestado médico.

RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor JOÃO VICTOR LADEIA, matrícula 34814, Analista 

Judiciário, para o exercício da função de Gestor Judiciário da Primeira 

Vara desta Comarca, em substituição a titular Shirley Regina Ribeiro, no 

período de 10 de setembro de 2018 a 09 de outubro de 2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 14 de setembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000595-31.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Governo do Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000595-31.2018.8.11.0046 Sentença. Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela específica movida 

pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Estado De Mato Grosso, 

em favor da infante Nah Lívia Martins Moreira. Requer a parte autora 

antecipação de tutela em caráter inaudita altera parte para que o polo 

passivo providencie exame/procedimento denominado ecocardiografia 

transtorácica infantil, conforme prescrição médica, para fins de 

verificação da estabilidade da cirurgia. Cópia da inicial e dos documentos 

que a acompanham foram encaminhados para o NAT a fim de que fosse 

ofertado parecer, sendo que a manifestação foi no sentido de que o 

procedimento solicitado é urgente, devendo ser disponibilizado o mais 

rápido possível. A tutela foi deferida às folhas 66/69. O Estado de Mato 

Grosso contestou genericamente o pedido às fls. 79/84, sem impugnar o 

pedido de realização do exame, requereu a improcedência da ação e em 

caso de não ser assim procedido, seja então observado os valores da 

tabela do SUS. Decido. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com 

antecipação de tutela específica movida pelo Ministério Público Estadual 

em desfavor do Estado De Mato Grosso, em favor da infante Nah Lívia 

Martins Moreira. A Constituição Federal/88 consagra como fundamento da 

República, em seu art. 1º, inc. III, a Dignidade da Pessoa Humana e também 

nos moldes do art. 5º, caput, do qual garante a todos o direito à vida, bem 

que deve ser resgatado por uma única atitude responsável do Estado, 

qual seja o dever de fornecimento da medicação e/ou da intervenção 

médica necessária a todo cidadão que dela necessite. Qualifica-se como 

direito fundamental a Saúde, da qual assiste a todas as pessoas, 

representando assim a consequência constitucional indissociável do 

direito à vida, e a uma vida digna. Entendo que não restam desconfianças 

de que o direito à saúde deve ser entendido em sentido amplo, não se 

restringindo apenas aos casos de risco à vida ou de grave lesão à higidez 

física ou mental, mas deve abranger também a hipótese de se assegurar 

um mínimo de dignidade e bem-estar ao paciente. O artigo 23, II da 

Constituição Federal atribui a competência do requerido no que tange à 

saúde, verbis: Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: (...) II - cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 

Neste contexto e tendo em vista que o direito do autor beneficiado com a 

medida é garantido constitucionalmente, sendo desnecessárias maiores 

delongas, pelo que se impõe a procedência do pedido. Como é sabido, a 

questão envolve o bem maior, a vida, merecendo toda a atenção e 

proteção do Estado, o qual, através dos seus entes federados, assumiu 

uma verdadeira obrigação de prestação material, não podendo, salvo 

casos de custos excepcionais, sonegar o tratamento médico e 

medicamentos aos necessitados. Tal afirmativa encontra amparo no art. 

196 da Constituição Federal, que assim preconiza: 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. Tem-se a gravidade da doença 

(cardiopatia congênita) que atinge a postulante – criança que conta cerca 

de dois anos de idade! – sendo imperiosa a realização do exame solicitado 

para fins de verificação da estabilidade da cirurgia. Por todos estes 

motivos, tenho que satisfatoriamente comprovada a necessidade do 

requerente na realização do exame solicitado, diante os documentos 

acostados. Por oportuno, verifica-se a unanimidade da jurisprudência em 

relação a casos similares ao tratado nos autos, assegurando a aplicação 

constitucional do direito à saúde àqueles que não possuem condições 

para tanto. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte 

autora com resolução de mérito, para condenar o Estado de Mato Grosso 

na obrigação de fazer consistente em fornecer à criança Nah Lívia Martins 

Moreira os meios para a realização do exame ecocardiografia 

transtorácica infantil no prazo de 30 dias, sendo ela atendida por médico 

especialista em cardiopatia e demais procedimentos médicos necessários 

para o completo tratamento paciente, seja em hospital público ou particular, 

dentro ou fora do Estado, fornecendo-se, ainda, todo e qualquer material 

necessário para tanto, bem como custeie as despesas com 

deslocamentos e estadias para outra cidade, caso seja necessário. 

Determino que seja aplicada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) por dia de atraso em caso de descumprimento, com fundamento 

legal no artigo 497 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1000950-41.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NALVA BARAO DA SILVA (ORDENANTE)

JOAO NUNES DA SILVA (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS COLLA (ORDENADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000950-41.2018.8.11.0046 Vistos. Cumpra-se na forma 

ordenada, servindo a presente Carta de Ordem como mandado. 

Expeça-se o necessário. Após, devolva com nossas homenagens. 

Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-65.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ISFER (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

AROEIRA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERASTO APARECIDO HENRIQUE (RÉU)

ERALDO BENJAMIN PELUSO (RÉU)

ARMANDO MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000444-65.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): AROEIRA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA RÉU: 

ERALDO BENJAMIN PELUSO, ARMANDO MARTINS, ERASTO APARECIDO 

HENRIQUE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(Adjudicação compulsória) proposta por AROEIRA ADMINISTRADORA DE 

BENS LTDA em face de ERALDO BENJAMIN PELUSO, ARMANDO 

MARTINS e ERASTO APARECIDO HENRIQUE. A citação foi tentada por 

meio de AR, porém restou infrutífera de forma que às fls. 440 dos autos a 

parte autora requer buscas dos endereços dos requeridos. Tenho que tal 

obrigação é da parte e não do poder judiciário, assim sendo indefiro as 

buscas solicitadas. Intime-se a autora para que se manifestem solicitando 

o que entenderem pertinente no prazo de 15 dias. P. I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT, 14 de setembro de 2018. Marcelo 

Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000205-61.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO ERICO PIMENTEL (RÉU)

 

Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Autora para que, no 

prazo de 05 dias, recolha/complemente o valor relativo a diligência do 

oficial de justiça referente ao local : Endereço: Fazenda Estrada Rural Luz 

para Todos, Zona Rural, Isolados, NOVA LACERDA - MT , visto que o 

endereço indicado na guia juntada anteriormente refere-se a lugar diverso 

do indicado na petição inicial.
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104969 Nr: 3079-70.2017.811.0046

 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: FLAVIA NICACIO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO GOMES MADUREIRA 

- OAB:OAB/SP 188483, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:OAB/SP 221386

 Vistos.

 Em que pese o requerido ter se manifestado nos autos, se verifica que a 

precatória ainda não foi devolvida e que a citação por AR retornou com a 

informação de que o requerido se mudou.

Assim sendo, determino que seja solicitado ao juízo deprecado 

informações acerca da precatória.

Manifeste-se a autora solicitando o que entender pertinente.

Determino o cadastro do advogado que peticionou pela parte requerida 

para que ele seja intimado via DJE desta decisão.

 P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115865 Nr: 279-35.2018.811.0046

 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

 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.Revogo a antecipação de tutela deferida. 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 Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 94041 Nr: 3889-79.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN, ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA MT 

388

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

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).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69634 Nr: 2737-64.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENES ROBERTO 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): WENES ROBERTO DA SILVA, Cpf: 

06180934193, Rg: 2655541-7, Filiação: Moacir Cardoso da Silva e Maria 

José da Silva, data de nascimento: 17/07/1974, brasileiro(a), natural de 

Buenópolis-MG, solteiro(a), pintor, Telefone 65-9992-2112. 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 05 de abril de 2014, por volta das 15hrs00min, 

naresidência localizada na Rua Rio de Janeiro, nº 1810, Bairro São São 

Francisco, municípiode Comodoro/MT, o denunciando WENES ROBERTO 

DA SILVA ameaçou porpalavras a vítima Maicon de Oliveira Dias, de 

causar-lhe mal grave e injusto, consoante ocontido no procedimento em 

aventa, e representação de fl. 06. Apurou-se que nas condições de 

espaço e tempo supradelineadas, o denunciando foi até a casa da vítima, 

ocasião em que cobrou a devolução de um celular pertencente a seu 

sobrinho Edivan. Segundo a vítima, o denunciando falava que caso o 

celular não fosse devolvido, que o mataria (fl. 11-TCO).

Despacho: Vistos.Tendo em vista, que os autos foram remetidos a justiça 

comum, em decorrêcia da não localização do acusado que encontra-se 

em local incerto e não sabido.Expeça-se edital de citação, com prazo de 

15 dias, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o 

réu não compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de 

Processo Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, 

bem como de seu prazo prescricional, conforme requerimento do 

Ministério Público.Seja dada baixa do relatório estatístico mensal, sem 

baixa na distribuição.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, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 11 de setembro de 2018

João Victor Ladeia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000949-56.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERSON LEANDRO COSTA (ADVOGADO(A))

EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO (ADVOGADO(A))

MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO (ADVOGADO(A))

CESAR CASSOL (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ MONTEIRO DA COSTA FILHO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000949-56.2018.8.11.0046 Vistos. Trata-se de mandado de 

segurança impetrado por Cesar Cassol, qualificado nos autos, contra ato 

ilegal praticado pelo AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA 

DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO – JOSÉ MONTEIRO DA 

COSTA FILHO. Alega o impetrante que é produtor rural e adquiriu os 

equipamentos como consumidor final e que foram apreendidos sob o 

argumento de ausência de nota fiscal vinculada, autuado no montante de 

R$46.980,00 Informa que adquiriu: Embarcação Modelo Aerobarco For 

Power (Chassi UQF18048, Cor Azul e Branco, Ano 2018, capacidade de 1 

tripulante + 6 passageiros, 2 metros de largura e 5.8 metros de 

comprimento, 2,45 metros de altura) e Carretinha For Power modelo 2018 

(Capacidade de Carga 1.500 kg, Duplo Eixo, Série 70.001), sob a Nota 

Fiscal Eletrônica nº 000.001.680 (fls. 36). Ocorre que as notas fiscais não 
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correspondem aos equipamentos vendidos ao Impetrante, de modo a 

justificar a autuação com base na interpretação de que se as mesmas não 

dizem respeito àqueles produtos, os mesmos estariam então sendo 

transportados sem a devida nota. Em seguida, alega que comunicou o 

fornecedor sobre o ocorrido, que por este foram emitidas no dia seguinte 

à autuação as DANFE’s nº 000.000.001 e 000.000.002 (fls. 23/24), e 

mesmo assim a Autoridade Coatora negou a liberação dos equipamentos 

antes do pagamento da quantia estipulada. Requer a concessão da 

medida liminar para determinar a liberação dos equipamentos apreendidos 

no TAD nº 1136766-7, em razão da necessidade de sua utilização para a 

produção rural - que tem “prazo” determinado - e eventual mora causará 

enorme prejuízo. Passo à análise do pedido liminar. Compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que há duas notas fiscais eletrônicas 

sob o número 000.001.680. A primeira, às folhas 33/35, data de 

03/09/2018, cujo emitente é Gleison Guimarães de Oliveira EPP (G7 

Náutica) e como destinatário figura o Impetrante Cesar Cassol, constando 

o valor dos produtos vendidos a soma de R$54.000,00. Já a segunda, às 

folhas 36, apesar de constar como emitente a mesma pessoa jurídica e os 

mesmos produtos, verifica-se que a DATA, o DESTINATÁRIO e o VALOR 

são diversos, sendo emitida, PASMEM, em 12/05/2017 e destinada a 

Teresa Cristina Ribeiro R. B. Bracher, cujo valor das mesmas mercadorias 

somam R$36.600,00. Consta no Termo de Apreensão e Depósito - TAD nº 

1136766-7-3. (fls. 25/29) que o contribuinte encontra-se com a seguinte 

informação: “Sem notas fiscais vinculadas”, estando em débito com o 

Fisco pelas infrações dispostas nos arts. 2º, 3º, 72, I, 95, 174, 178 e 181 

do RICMS, tendo por penalidade o disposto no art. 45, III alínea “a” da Lei nº 

7098/98. Entendo que no presente caso há indícios de que se trata de 

reutilização de nota fiscal (nº. 000.001.680), constituindo infração material, 

uma vez que afrontou o Regulamento do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços de Mato Grosso – RICMS, estando submetida à 

penalidade estabelecida pelo artigo 45, IV, alínea “J”, da Lei n° 7.098, de 30 

de dezembro de 1998, que dispõe: Art. 45 O descumprimento das 

obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, 

fica sujeito às seguintes penalidades: (...) IV - infrações relativas a 

documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de 

levantamento ou ação fiscal: (...) j) reutilização em outra operação ou 

prestação de documento fiscal - multa equivalente a 100% (cem por 

cento) do valor da operação ou da prestação ou, à falta deste, do valor 

indicado no documento exibido; Dessa forma, entendo correta a autuação. 

Por sua vez, o artigo 459, § 1º, I, do RICMS/MT dispõe acerca da 

apreensão das mercadorias, quando ausentes, as notas fiscais. Veja-se: 

Art. 459 Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em 

estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que 

constituam prova material de infração à legislação tributária. § 1º A 

apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos: I - quando 

transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos 

fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local 

diverso do indicado na documentação fiscal. No caso, o fornecedor 

estava transportando mercadorias sem nota fiscal vinculada, uma vez que 

relativa a outro negócio jurídico, tendo como parte adquirente pessoa 

diversa, o que equipara a produtos desacobertado de documento fiscal 

idôneo, caracterizando, aparentemente, infração tributária criminal. Dessa 

forma, não há ilegalidade na apreensão, ocorrida para cessar a infração 

material instantânea de efeitos permanentes e impedir que mercadorias 

circulem livremente de forma irregular no Estado, sem o pagamento dos 

tributos devidos. Ao julgar caso semelhante este Egrégio Tribunal já 

decidiu: REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA – 

APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTAS 

FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE 

EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa 

cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. Sentença retificada. 

Segurança indeferida. (RNS n. 81697/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, 

Quarta Vara Cível, data do julgamento 30/09/2014, data da publicação no 

DJE 09/10/2014). Logo, verifico que inexiste ilegalidade ou abuso de poder 

na apreensão, pois o ato do Fisco Estadual visou cessar a infração 

material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no 

transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais. 

Ademais, é importante salientar que a legitimidade ativa para a impetração 

do mandado de segurança é do fornecedor dos produtos, uma vez que o 

impetrante sequer é proprietário das mercadorias apreendidas, pois ainda 

não foi realizada a tradição. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR por 

entender que inexistiu ilegalidade ou abuso de poder na apreensão das 

mercadorias levada a efeito pelo fisco estadual. Intime-se o Patrono dos 

impetrantes acerca desta decisão, a fim de que possa exercer o direito 

recursal. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar 

informações, no prazo de 10 (dez) dias. Determino a remessa dos autos à 

PGE. P. I. Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000876-84.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA (AUTOR(A))

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI 

(RÉU)

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA IX 

(RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000876-84.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA RÉU: ASSOCIACAO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI, ASSOCIACAO 

DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA IX JOÃO PAULO 

MARQUEZAM SILVA propõe a presente ação de ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA em face da ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI e da ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA IX. Afirma que firmou 

“Instrumento Particular de Contrato de Promessa Irretratável de Compra e 

Venda de Área Rural e Outras Avenças” com cada uma das Requeridas 

indicadas aos 12/03/2018, com as firmas do Comprador e dos 

representantes das Requeridas devidamente reconhecidas. Declara que 

os contratos foram individualizados com cada uma das Requeridas, sendo 

o objeto com a Requerida 1 a área total de 1.1414,1700 HÁ (hum mil 

quatrocentos e quatorze hectares e dezessete ares) compostos por 05 

(cinco) imóveis rurais (matriculas imobiliárias 15.720, 15.721, 15.722, 

15.723 e 15.724) e com a Requerida 2 a área total de 1.604,9473 HÁ (hum 

mil seiscentos e quatro hectares, noventa e quatro ares e setenta e três 

centiares) compostos por 06 (seis) imóveis rurais (matriculas imobiliárias 

7.106, 7.107, 7.108, 7.109, 7.110 e 7.111). Assevera que as vendedoras 

convocaram Assembleia Geral para o dia 27/04/2018 com a finalidade de 

deliberarem, dentre outros tópicos, a venda dos referidos bens de forma a 

amortizar dívidas bancárias, sendo a mesma aprovada por unanimidade à 

ocasião. Declara ainda que Ocorre que antes mesmo do término dos 

tramites burocráticos de transferência das propriedades, o vendedor foi 

surpreendido com a cobrança do sinal no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) quanto às duas propriedades, sendo advertido que 

sem tal adimplência o negócio seria desfeito. Afirma que descobriu que 

aos 17/08/2018 a Requerida 1 (Associação VI) realizou diversas 

escrituras públicas de venda e compra dos imóveis já pactuados com 

terceiros (matriculas imobiliárias 15.722, 15.724). Solicita a imissão na 

posse nos termos da cláusula 7ª do contrato e que seja determinado ao 

respectivos cartórios o bloqueio de todas as matrículas objetos de 

contrato com o autor. Com a inicial juntou documentos. O juízo determinou 

a emenda da inicial para que seja alterado o valor da causa de R$ 

50.000,00 para R$ 8.253.750,00, sendo que o autor às fls 188 emendou a 

inicial e juntou a guia de recolhimento de custas às fls. 190, assim sendo, 

RECEBO A INICIAL. Sabe-se que para a concessão de liminar de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam 

elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, 

em sede de cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente 

será julgado procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do 

artigo 300 do CPC. No caso em testilha, este juízo está convencido da 

probabilidade do direito, tendo em vista a documentação juntada nos autos 

(anexo III) que comprova o contrato realizado entre o autor e as 

associações requeridas. Ressalto que há nos autos prova do perigo da 

demora, tendo em vista a documentação constante no anexo IV que se 

trata de uma escritura pública lavrada com terceiros. Assim, nos termos 

do art. 300 do CPC, antecipo a tutela para: Conceder a imediata e justa 
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IMISSÃO NA POSSE ao Autor nos imóveis rurais convencionados nos 

instrumentos contratuais, como expressamente pactuado em tais 

contratos em suas respectivas clausulas 7ª e nos termos do Código Civil 

vigente; Determinar aos Cartórios (do 1° Serviço Registral de Peixoto do 

Azevedo/MT e do 1° Serviço Registral de Comodoro/MT) que realizem o 

BLOQUEIO de todas as matriculas objetos de contrato com o Autor, sendo 

estas de números: 15.720, 15.721, 15.722, 15.723 e 15.724 pactuadas 

com a Requerida 1 e números: 7.106, 7.107, 7.108, 7.109, 7.110 e 7.111. 

Determinar a intimação dos requeridos para que cumpram o contrato. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 17 de 

Outubro de 2018, às 15h00min a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania. Citem-se os réus, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. 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 atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). P. I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro, 14 de setembro de 2018. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000267-04.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ (ADVOGADO(A))

AMARILDO ANTONIO DALCIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (RÉU)

ANDRE LUIZ FARIA (ADVOGADO(A))

ERAI MAGGI SCHEFFER (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000267-04.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

AMARILDO ANTONIO DALCIN RÉU: BOM FUTURO AGRICOLA LTDA, ERAI 

MAGGI SCHEFFER Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE 

RESPONSABILIDADE POR DANOS EM PLANTAÇÃO DE LAVOURA 

proposta por AMARILDO ANTONIO DALCIN em face de BOM FUTURO 

AGRICOLA LTDA na pessoa de seu sócio proprietário ERAI MAGGI 

SCHEFFER. Afirma o autor que na data de 28/02, após uma chuva ocorrida 

no decorrer do dia, o requerente constatou que se formou um grande 

volume de água, uma verdadeira enxurrada, a qual atingiu a sua 

propriedade e constatou que o grupo requerido teria efetuado o plantio de 

algodão em declive, retirando as curvas de níveis e terraços existentes. 

Acredita o autor que a retirada dos terraços e das curvas de níveis tenha 

ocorrido para facilitar a colheita do algodão, já que as maquinas utilizadas 

tem dificuldades para ultrapassarem obstáculos. Despacho inicial às fls. 

303. Audiência de conciliação às fls. 333. Contestação às fls. 335. 

Impugnação à contestação às fls. 391. As partes são legítimas e estão 

bem representadas em juízo. Na contestação foram alegadas a seguintes 

preliminares: 1) da limitação de discussão acerca do laudo pericial no 

âmbito da tutela cautelar de produção antecipada de provas; 2) da 

impugnação do laudo pericial – da sua imprestabilidade e inconclusividade 

no tocante a identificação do efetivo causador dos alegados danos e de 

sua quantificação – da sua tendenciosidade externada na utilização de 

informações fornecidas pelo autor, sem qualquer prova técnica; Antes de 

me manifestar acerca das preliminares tenho que considerações devem 

ser feitas acerca da competência deste juízo. O artigo 381 do CPC declara 

que: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos 

em que: (...) § 3o A produção antecipada da prova não previne a 

competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. A norma 

indica que em regra a produção antecipada da prova não previne a 

competência do juízo, porém nos autos há uma peculiaridade. Em primeiro 

lugar consigno que as preliminares lançadas pela empresa requerida 

dizem respeito justamente acerca do laudo produzido na ação de 

produção antecipada de provas, sendo que o requerido contesta os 

efeitos do laudo para o presente caso concreto. A jurisprudência do STJ 

afirma que: STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 487630 SP 2002/0165804-2 

(STJ) Data de publicação: 28/06/2004 Ementa: RECURSO ESPECIAL - 

ALÍNEA C - CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL 

- NOMEAÇÃO DE PERITO DO JUÍZO - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

APRECIOU A MEDIDA PREPARATÓRIA PARA EXAME DA AÇÃO PRINCIPAL 

- EXEGESE DA REGRA DO ART. 800 DO CPC E DA SÚMULA N. 236 DO 

EXTINTO TFR. É de convir que a aplicação da regra do artigo 800 do CPC 

merece temperamentos quando se trata do ajuizamento de cautelar de 

produção antecipada de provas, pois a produção antecipada de provas, 

por si só, não previne a competência para a ação principal". A depender 

da modalidade de prova requerida, mormente se verificada a intervenção 

do magistrado no feito, com a nomeação de expert de sua confiança, 

inegável a prevenção do Juízo da ação preparatória para exame da 

principal. Na espécie, tendo em vista que a prova pericial requerida pela 

autora, ora recorrente, demandou a designação de perito do juízo para 

averiguação do efetivo adimplemento do objeto contratual pela empresa 

prestadora do serviço de impermeabilização contratado, e 

considerando-se que o laudo pericial produzido será utilizado como 

elemento probatório nos autos da ação de rescisão contratual c/c perdas 

e danos, recomenda-se a prevenção do juízo que conheceu da primeira 

ação. No aresto chamado à colação, o entendimento esposado pela 

colenda 4ª Turma deste Tribunal foi no sentido de que" a norma do art. 

800, por exceção, com suporte na construção doutrinário-jurisprudencial, 

não se aplica indistintamente nos casos de cautelar de antecipação de 

provas "(REsp n. 51.618-8/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 

21.11.1994). Embora seja aparentemente divergente da orientação 

esposada no v. acórdão recorrido, que entendeu ser a produção 

antecipada de provas medida que"continua tendo a natureza de 

cautelaridade"e, por isso,"insere-se na mesma regra de prevenção 

estabelecida no art. 800 do CPC ", em vista das peculiaridades do caso em 

exame, deve-se manter o decisum da Corte de origem a fim de que a 

competência para o julgamento da ação... A ementa acima transcrita traz 

um caso em que foi nomeado um perito pelo juízo na cautelar de produção 

antecipada de prova, sendo que neste caso, a decisão do aresto foi por 

tornar prevento o juízo que apreciou a medida preparatória. Importante 

mencionar que a situação tratada no acórdão referido é a mesma dos 

presentes autos. Assim, considerando o teor das preliminares apontadas 

pela parte requerida acerca do resultado da prova pericial e tendo em 

vista a ementa acima transcrita, declaro-me INCOMPETENTE para apreciar 

os presentes autos e determino a remessa do feito para a 2ª vara desta 

comarca. P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro, 14 de 

setembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000834-35.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DILCE PERA ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000834-35.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ANA DILCE PERA ROCHA DE OLIVEIRA 

Sentença. Vistos. Trata-se de ação proposta em que se verifica que o 

autor pediu desistência do feito (fls. 41). Decido. Tendo em vista a 

manifestação da parte autora, homologo a desistência e extingo a 

demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, declaro extinto, sem 

resolução de mérito, os presentes autos. Após o trânsito, ao arquivo, com 

as baixas e anotações necessárias. P. R. I. C. Comodoro, 14 de setembro 

de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36446 Nr: 1143-20.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMO ROBERTO RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17210-A/MT

 A  p r o p ó s i t o  d a  d e c i s ã o  p r o f e r i d a  n o  p r o c e s s o 

1000885-46.2018.8.11.0046 (Pje), fica a parte requerida/executada 

provisória intimada da mesma, abaixo transcrita."DECISÃO Processo: 

1000885-46.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: TELMO ROBERTO RECK 

EXECUTADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos. 

Cuida-se de ação de execução provisória de sentença proposta por Telmo 

Roberto Reck em face de CIA. DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL. 

Decido. De proêmio, recebo a emenda da inicial, devendo o Sr. Gestor 

certificar a respeito das custas recolhidas. Sabe-se que, o cumprimento 

provisório de sentença não transitada em julgado, corre por conta e risco 

do exequente, nos termos do artigo 520 e seguintes do CPC. Nesse norte, 

verifico que foi dado em caução, 1 (um) bem imóvel qual seja, a Fazenda 

Massafra, com uma área de 100,3599 hectares, juntamente com todas as 

suas benfeitorias encravadas naquela , conforme consta na Avaliação – 

Imóvel Rural (Doc. 20 da inicial). Nessa senda, ante o oferecimento da 

caução tenho por bem deferir o cumprimento provisório de sentença, nos 

seguintes termos: I-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. II – 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. III – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a 

parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar impugnação ao 

cumprimento de sentença, independentemente de penhora ou nova 

intimação (art. 525 do CPC). IV – Não apresentada impugnação, 

manifestem-se as partes credoras, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao 

seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.[...]"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74846 Nr: 1089-15.2015.811.0046

 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: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERCI DOS ANJOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 57, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerida para que tenha 

ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo legal, seja 

certificado o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29891 Nr: 947-21.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURA CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Vistos, etc.

De proêmio, ante a impossibilidade da atribuição de efeito suspensivo, 

mormente a não apresentação de qualquer caução, deixo de atribuir o 

efeito vindicado.

 Remetam-se os autos a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifesta-se acerca da exceção de pré-executividade.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

 Comodoro-MT, 10 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.: 8270 Nr: 84-51.1998.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERVAL DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA 

- OAB:12.746, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4.812/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista o trânsito em julgado de fl. 325, em que deu provimento ao 

recurso interposto, encaminhem-se os autos ao Presidente do Tribunal do 

Júri desta Comarca (Primeira Vara), nos termos do art. 421 do Código de 

Processo Penal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 11 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.: 20941 Nr: 2022-03.2006.811.0046

 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: SANDRA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DERLI CÂMERA DE VARGAS, NILZA 

PREUSSLER DE VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9982/B, SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - OAB:4461/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE ROSAS GARCEZ 

BONIFÁCIO DE MELO DIAS - OAB:2353, TAYANE ALINE HARTMANN 

PIETRANGELO - OAB:5247/RO

 VISTOS, ETC.

Cumpra-se na integra determinação retro.

Às providências.

Comodoro-MT, 10 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.: 27292 Nr: 1425-63.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DERLI CÂMERA DE VARGAS, NILZA PREUSSLER 

DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA DA SILVA, EDUARDO 

ARASHIDA, CELSO FERNANDES PADOVANI, MAJA AGROPECUÁRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE ROSAS GARCEZ 

BONIFÁCIO DE MELO DIAS - OAB:2353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9982/B, JAYME RODRIGUES DE CARVALHO JR. - OAB:3735, JOSÉ 

ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 Vistos, Etc.

Certifique a tempestividade dos embargos de declaração apresentada nos 

autos.

Após, voltem os autos conclusos.
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Às providências.

Comodoro-MT, 05 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87442 Nr: 1329-67.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FIDÉLIS DA SILVA ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 VISTOS.

Intime-se a aprte contrária para que se manifeste sobre os cálculos 

apresentados, no prazo de 10 (dez) dias.

Advirto que o silencio será interpretado como concordância tácita.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 13 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.: 87737 Nr: 1432-74.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON GOMES DA SOLEDADE, CELIO DE 

AVELAR SALES, JOÃO MARIA MARIANO DA SILVA, AILTON DE JESUS 

CARDOSO, PEDRO SOUZA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 DELIBERAÇÕES

Vistos.

De proêmio, ante a ausência de Defensor Público na Comarca, nomeio 

para defender os interesses do denunciado Ailton de Jesus Cardoso o Dr. 

Lucas Alberto Tostes Correa, OAB/MT nº 23.071, sendo que ao final de 

seus trabalhos serão arbitrados honorários ao seu favor.

Homologo a desistência da testemunha Henus Richardson Maia.

Diante, da não intimação do denunciado Gerson e das testemunhas de 

defesa, tenho por bem designar a data de 18 de outubro de 2018, às 

15h30min, oportunidade em que será ouvida a testemunha de acusação 

Jonilson Correia, as testemunhas de defesa, bem como interrogados os 

acusados.

Expeça-se o necessário, devendo a serventia ser diligente no 

cumprimento da ordem emanada.

Ainda, determino a expedição de precatória, com o prazo de cumprimento 

de 30 dias, para oitiva da testemunha Peterson Santos, para Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, nos termos do §2º, do artigo 222, do CPP.

Vistas ao Ministério Público para que se manifeste a respeito do RESE 

apresentado, fazendo-se conclusos para deliberação.

 Saem os presentes intimados.

Por fim, determino o desmembramento do feito em relação ao denunciado 

Pedro Souza de Almeida, que se quer foi citado no presente feito, sendo 

que a reposta acusação por ele apresentada foi efetuada de maneira 

direta pela Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87610 Nr: 1402-39.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA MIKAEL LTDA, WANDERLEY 

FERNANDES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO - SEFAZ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a, qurendo, dar andamento ao feito arguindo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102118 Nr: 1898-34.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROGERIO PERRI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito para intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para providenciar o pagamento das diligências realizadas para o ato de 

penhora, avaliação e intimação da penhora, apenas uma diligência já 

recebida, remanescendo receber ainda 03 (três) diligências na Gleba 

Águas do Prata, no valor de R$ 201,00 cada uma, totalizando o valor a ser 

depositado de R$ 603,00 (seiscentos e três reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85485 Nr: 725-09.2016.811.0046

 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: CT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTJ, EA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Tendo em vista a juntada de Embargos de Declaração pela parte 

requerida, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

embargada para, no prazo legal, manifestar-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104332 Nr: 2772-19.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO NUNES FREIRE JORDÃO, ELAINE 

OLIMPIO PEREIRA, ALESSANDRA DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADROALDO ALVES GOULART 

- OAB:169025 , CÉLIA MARIA DOS SANTOS - OAB:MT - 5.278-B, 

FABIANA BARBIERI CARNEIRO - OAB:13705

 Certifico que até a presente data não fora juntadas as alegações finais da 

parte Elaine Olímpio Pereira. Certifico ainda que não fora encontrada nesta 

secretaria, em tempo hábil para juntada o protocolo A-4936, registrado no 

cartório distribuidor na data de 31/07/2018 às 17:46. Por fim, na 

oportunidade, fica a parte denunciada Elaine Olimpio Pereira, por 

intermédio de suas advogadas constituídas, Fabiana Barbieri Carneiro e 

Célia Maria dos Santos Tonha Alves, intimada a apresentar as alegações 

finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103183 Nr: 2313-17.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CORREIA DE FREITAS, ADEILDO 

MIGUEL DA SILVA, FRANCISCO DELSON FORTES VAZ, ALESSANDRO 

CEZAR SANTOS VEIGA, LEANDRO SOARES SANTANA DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O, LUCAS 

ALBERTO TOSTES CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR Adeildo Miguel da Silva, 

Alessandro Cezar Santos Veiga, Francisco Delson Fortes Vaz, Leandro 

Correia de Freitas e Leandro Soares Santana dos Santos, todos já 

qualificados nas penas, dos artigos 180, caput, por duas vezes, cc. art. 

311, caput, ambos do Código Penal em concurso material; CONDENAR, 

também, Francisco Delson Fortes Vaz nas disposições dos artigos 304, 

caput, do Código Penal, cc. artigo 14, da Lei 10.826/03, em concurso 

material; CONDENAR, também, Leandro Soares Santana dos Santos nas 

disposições do art. 329, caput, do Código Penal, em concurso material; 

ABSOLVER Leandro Soares Santana dos Santos, do delito previsto no 

artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, com fulcro no artigo 

386, inciso II, do CPP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40593 Nr: 1607-10.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOKKO HEINRICH SCHIWABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BARNES - 

OAB:56.242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEM DELPIZZO - 

OAB:4.708/A, FERNANDO DORIVAL MATTOS - OAB:13.477-A, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 VISTOS.

Ante a análise do pleito de fls. 275/276, sob pena de indeferimento, 

determino a intimação da parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar documentalmente prova de recusa do DETRAN em 

prestar informações, visto que os dados constantes dos seus cadastros 

são de acesso público, de modo que não se justifica a intervenção do 

Poder Judiciário em diligência que compete à parte, ou ainda no mesmo 

prazo requerer o que entender cabível ao andamento do feito, sob pena 

de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se

Comodoro/MT, 13 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.: 87610 Nr: 1402-39.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA MIKAEL LTDA, WANDERLEY 

FERNANDES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO - SEFAZ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 87610

Vistos, etc.

Certifique se a parte requerida foi citada do teor da presente demanda, 

bem como se esta apresentou contestação nos autos no prazo legal.

De igual modo, certifique se comprovação nos autos acerca do 

cumprimento da decisão interlocutória de ref. 16.

Após, intime-se a parte autora pessoalmente, para o fim de no prazo de 05 

(cinco) dias proceder com o devido impulsionamento do feito. Decorrido o 

prazo fixado sem manfeistação, certifique e venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IVO DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

ELIANA DA COSTA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO PARA S A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000592-76.2018.8.11.0046. REQUERENTE: ANTONIO IVO DOS SANTOS 

SOUSA REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Vistos. Cuida-se 

de Reclamação manejada por ANTONIO IVO DOS SANTOS SOUSA em 

face de BANCO DO ESTADO DO PARA S.A, todos devidamente 

qualificados nos autos, colimando indenização por dano moral onde se 

formulou pedido de tutela de urgência para fins da retirada do seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito. Juntou documentos. É o necessário. 

Decido. De proêmio, no que tange a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

tem-se que o juiz somente poderá declarar invertido o ônus da prova em 

uma relação de consumo quando satisfeitos um dos requisitos previstos 

no art. 6º, VIII, do CDC, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a 

hipossuficiência do consumidor. No caso em questão, está presente a 

hipossuficiência do autor em relação ao requerido, vez que se trata de 

uma poderosa instituição financeira. Não resta outro entendimento senão 

aquele que respeita o objetivo da Lei do Consumidor, sem surrupio aos 

direitos da parte contrária, fato pelo qual concedo a inversão do ônus 

probatório. Para a concessão da tutela de urgência, esta exige nos termos 

do art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos 

efeitos da decisão. Desta maneira 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 parte autora prova de que a 

inscrição foi indevida, mormente por se tratar de relação consumerista. No 

que tange o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que a 

manutenção indevida pela ré do nome da demandante nos órgãos de 

restrições ao crédito cause outros gravames de ordem pessoal e moral a 

este, visto que o seu direito já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos e situações vexatórias na praça, em 

decorrência da pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre 

acesso ao crédito e criando embaraços. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no 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. Assim, com arrimo no art. 300 e 

seguintes do CPC, concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão 

do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que 

tange tão somente as restrições realizadas por BANCO DO ESTADO DO 

PARA S.A no que se refere ao débito discutido nos presentes autos. 

Oficie-se o SPC e SERASA, para o fim específico de determinar a 

exclusão do nome do requerente no rol de inadimplentes no que tange tão 

somente a restrição realizada pela requerida BANCO DO ESTADO DO 

PARA S.A no prazo de 05 (cinco) dias. Deixo de fixar multa por 

descumprimento em razão do ofício que será expedido diretamente aos 

órgãos de proteção ao crédito. DETERMINO que seja agendada nova 

sessão de conciliação conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial 

Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) 

dias. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT 

para comparecimento à audiência de conciliação a ser designada com no 

mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do 

mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá 

contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 

9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (art. 

31, da Lei 9.099/1995), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva 
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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 (art. 20, da Lei 9.099/1995), com julgamento 

imediato da causa (art. 23, da Lei 9.099/1995). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. Cientifique à 

parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias 

antes da audiência a ser realizada consignando em seu bojo nossas 

homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. COMODORO, 13 de setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IVO DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

ELIANA DA COSTA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO PARA S A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000592-76.2018.8.11.0046. REQUERENTE: ANTONIO IVO DOS SANTOS 

SOUSA REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Vistos. Cuida-se 

de Reclamação manejada por ANTONIO IVO DOS SANTOS SOUSA em 

face de BANCO DO ESTADO DO PARA S.A, todos devidamente 

qualificados nos autos, colimando indenização por dano moral onde se 

formulou pedido de tutela de urgência para fins da retirada do seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito. Juntou documentos. É o necessário. 

Decido. De proêmio, no que tange a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

tem-se que o juiz somente poderá declarar invertido o ônus da prova em 

uma relação de consumo quando satisfeitos um dos requisitos previstos 

no art. 6º, VIII, do CDC, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a 

hipossuficiência do consumidor. No caso em questão, está presente a 

hipossuficiência do autor em relação ao requerido, vez que se trata de 

uma poderosa instituição financeira. Não resta outro entendimento senão 

aquele que respeita o objetivo da Lei do Consumidor, sem surrupio aos 

direitos da parte contrária, fato pelo qual concedo a inversão do ônus 

probatório. Para a concessão da tutela de urgência, esta exige nos termos 

do art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos 

efeitos da decisão. Desta maneira 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 parte autora prova de que a 

inscrição foi indevida, mormente por se tratar de relação consumerista. No 

que tange o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que a 

manutenção indevida pela ré do nome da demandante nos órgãos de 

restrições ao crédito cause outros gravames de ordem pessoal e moral a 

este, visto que o seu direito já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos e situações vexatórias na praça, em 

decorrência da pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre 

acesso ao crédito e criando embaraços. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no 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. Assim, com arrimo no art. 300 e 

seguintes do CPC, concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão 

do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que 

tange tão somente as restrições realizadas por BANCO DO ESTADO DO 

PARA S.A no que se refere ao débito discutido nos presentes autos. 

Oficie-se o SPC e SERASA, para o fim específico de determinar a 

exclusão do nome do requerente no rol de inadimplentes no que tange tão 

somente a restrição realizada pela requerida BANCO DO ESTADO DO 

PARA S.A no prazo de 05 (cinco) dias. Deixo de fixar multa por 

descumprimento em razão do ofício que será expedido diretamente aos 

órgãos de proteção ao crédito. DETERMINO que seja agendada nova 

sessão de conciliação conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial 

Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) 

dias. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT 

para comparecimento à audiência de conciliação a ser designada com no 

mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do 

mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá 

contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 

9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (art. 

31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, da Lei 9.099/1995), com julgamento 

imediato da causa (art. 23, da Lei 9.099/1995). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. Cientifique à 

parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias 

antes da audiência a ser realizada consignando em seu bojo nossas 

homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. COMODORO, 13 de setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000593-61.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

CLEITON WILLIAM SMANIOTTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000593-61.2018.8.11.0046. REQUERENTE: CLEITON WILLIAM 

SMANIOTTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito e obrigação de 

fazer, ajuizada por Cleiton William Smaniotto de Oliveira em face de 

Telefônica Brasil S/A – VIVO. Decido. Para a concessão da tutela de 

urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Desta maneira 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 parte autora prova de que a inscrição foi indevida, 

mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a manutenção indevida 

pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito 

cause outros gravames de ordem pessoal e moral a este, visto que o seu 

direito já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos e situações vexatórias na praça, em decorrência da 

pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao crédito 

e criando embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, 

não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no 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. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, 

concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM 

CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão do nome da parte 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente 

as restrições realizadas por Telefônica Brasil S/A – VIVO no que se 

refere ao débito discutido nos presentes autos. Oficie-se o SPC/SCPC e 
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SERASA, para o fim específico de determinar a exclusão do nome do 

requerente no rol de inadimplentes no que tange tão somente a restrição 

realizada pela requerida Telefônica Brasil S/A – VIVO no prazo de 05 

(cinco) dias. Deixo de fixar multa por descumprimento em razão do ofício 

que será expedido diretamente aos órgãos de proteção ao crédito. 

DETERMINO que seja agendada nova sessão de conciliação conforme 

pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Ainda, determino o desbloqueio da linha 

telefônica (65) 99677-5278, em nome de Cleiton Willian Smaniotto de 

Oliveira e, em caso de impossibilidade técnica, seja disponibilizada nova 

linha telefônica. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. COMODORO, 13 de setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000977-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (ADVOGADO(A))

CASSIANA OLINO SUARDI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO DO INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001193-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

WANDER DA SILVA COSTA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo solicitado pelo exequente. Assim, 

faço expedir intimação ao exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar a guia de pagamento da digilência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001196-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES FLAVIO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002208-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE (ADVOGADO(A))

GILDA RODRIGUES DALEFF (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO DALEFFE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002208-97.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: GILDA RODRIGUES DALEFF REQUERIDO: ARMANDO 

DALEFFE VISTOS ETC, GILDA RODRIGUES DALEFFE ajuíza “Ação de 

Inventário Judicial” dos bens deixados pelo de cujus ARMANDO DALEFFE, 

falecido em 15/03/2014. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma 

do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Nomeio 

inventariante a requerente GILDA RODRIGUES DALEFFE, a qual deverá 

ser intimada para prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

617, § único do CPC). No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em 

que prestou compromisso, deverá a inventariante prestar as primeiras 

declarações, atribuindo valores aos bens e comprovando a titularidade 

dos mesmos (art. 620 do CPC). Após, apresentadas as primeiras 

declarações, citem-se os herdeiros e intimem-se o Ministério Público, as 

Fazendas Públicas Estadual, Municipal e Federal para que, havendo 

interesse, se manifestem sobre o presente feito (art. 626 do CPC). 

Concluídas as manifestações, vistas às partes em cartório e pelo prazo 

comum de 15 (quinze) dias para dizerem sobre as primeiras declarações 

(art. 627 do CPC). Havendo concordância, quanto às primeiras 

declarações e quanto aos valores, iniciais e atribuídos, venham às últimas 

declarações e, sobre ela digam as partes em 15 (quinze) dias (art. 637 do 

CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 14 de setembro de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26594 Nr: 23-21.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANPORTADORA RALLY LTDA, LUCIANA DE 

MATOS FIGUEREDO, ANADIR IVONE SINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANPORTADORA RALLY LTDA, CNPJ: 

02030982000190, Inscrição Estadual: 13.262.996-8. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/01/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANPORTADORA RALLY LTDA, LUCIANA DE MATOS FIGUEREDOE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20082670/2008.

 - Valor Total: R$6.310,91 - Valor Atualizado: R$6.310,91 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Processo nº 23-21.2009.811.0010Código 

26594VISTOS ETC,Defiro pedido de fl. 55.Citem-se os executados para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pagarem a dívida com os acréscimos legais 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. O 

executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias contados da intimação da penhora.Escoado o prazo, certifique-se e 

em caso de inércia dos executados, desde já, nomeio como curadora 

especial a Drª. Barbara Samay de Oliveira Paniago, OAB n° 19572/MT, 

militante nesta Cidade e Comarca, nos termos do artigo 72º, II do Novo 

Código de Processo Civil, a qual deverá ser intimada desta nomeação, bem 

como para apresentar manifestação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Jaciara-MT, 05 de outubro de 2017.Valter Fabricio Simioni da 

Silva 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, Emily Batista Ferreira, 

digitei.

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 5 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, através da 

Procuradoria-Geral do Estado, vem respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência propor AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a 

citação do(a) Executado(a) e suas sócios: TRANSPORTADORA RALLY 

LTDA, localizado no endereço Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, n° 2179, 

bairro: Centro, cidade: Jaciara-MT, CNPJ: 02.030.982/0001-90; 

Co-responsáveis: Luciana de Matos Figueredo (CPF: 550.169.101-97) e 

Anadir Ivone Sinski (CPF: 495.550.491-49). VALOR DA CAUSA EM: 

24/09/2008 - R$6.310,91 (Seis Mil e Trezentos e Dez Reais e Noventa e 

Um Centavos). Para que no prazo de 05 (cinco) dias pague(m) a dívida 

acima citada, representada pela CDA N° 20082670, nos termos do art. 8° 

de referida Lei. Requer, caso não seja efetuado o pagamento devido, que 

seja procedida a penhora de tantos bens quantos bastem para garantir 

presente execução, intimando-se desta o(s) EXECUTADO(s) e, se for o 

caso, respectivos cônjuges,à fim de garantir o pagamento do débito, na 

evenualidade da penhora recair sobre os bens imóveis, ficando desde já 

requerida. (...) querendo interpor embargos, no prazo legal 

proseguindo-se a ação até satisfação do débito.(...) bem como o 

arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por 

cento) para pronto pagamento pelo(s) executado(s) com os acréscimos 

das custas. (...) Termos em que, pede deferimento. Cuiabá-MT, 

24/09/2008. JENZ PROCHNOW JÚNIOR Procurador do Estado 

Subprocurador-Geral da Subprocuradoria Fiscal

Despacho/Decisão: Processo nº 23-21.2009.811.0010Código 

26594VISTOS ETC,Defiro pedido de fl. 55.Citem-se os executados para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pagarem a dívida com os acréscimos legais 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. O 

executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias contados da intimação da penhora.Escoado o prazo, certifique-se e 

em caso de inércia dos executados, desde já, nomeio como curadora 

especial a Drª. Barbara Samay de Oliveira Paniago, OAB n° 19572/MT, 

militante nesta Cidade e Comarca, nos termos do artigo 72º, II do Novo 

Código de Processo Civil, a qual deverá ser intimada desta nomeação, bem 

como para apresentar manifestação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Jaciara-MT, 05 de outubro de 2017.Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emily Batista Ferreira, 

digitei.

Jaciara, 05 de setembro de 2018

Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahao Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 67709 Nr: 2134-65.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO BARBOSA DO SACRAMENTO ME, 

ARNALDO BARBOSA DO SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO OLIVEIRA MARTINS - 

OAB:238382

 Processo nº.2134-65.2015.811.0010

Código 67709

Exequente: Arnaldo Barbosa do Sacramento ME

Executado: Consórcio Mendes Júnior e Enpa Engenharia e Parceria Ltda.

VISTOS ETC,

Arnaldo Barbosa do Sacramento ME ajuizou Ação de Execução de Título 

Extrajudicial em face do Consórcio Mendes Júnior e Enpa Engenharia e 

Parceria Ltda, ambos devidamente qualificados nos autos.

Ocorre, porém, que o executado manejou embargos à execução, Código 

69946, cujo qual teve seus pedidos julgados procedentes, com sentença 

transitada em julgado, conforme cópia do decicum acostada à ref. 27, a 

qual trancrevo seu dispositivo, verbis:

"(...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelas 

embargantes para RECONHECER sem força de título executivo o boleto 

bancário protestado pelo embargado, bem como, excesso nos cálculos em 

relação aos honorários advocatícios. Por consequência, JULGO EXTINTA 

E SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a ação executiva nº 

2134-65.2015.811.0010, Código 67709, com fundamento no art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil."

Destarte, transitada em julgada a sentença nos embargos à execução em 

apenso, a qual também extinguiu a presente demanda, concluo que a 

remessa dos autos ao arquivo é a medida que se impõe.

Ante o exposto, arquive-se os autos com remessa à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Jaciara-MT, 12 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 71548 Nr: 12399-29.2015.811.0010
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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: LUCINETE SAMPAIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...VISTOS ETC, Lucinete Sampaio da Silva ajuizou a presente “Ação de 

Concessão de Beneficio de Prestação Continuada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, qualificados nos autos. Diante da 

necessidade de perícia médica, nomeio como perita a Dra. Soraya 

Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: 

Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 466 do NCPC).Designo o dia 24 de outubro de 2018 às 

11h15min para realização da perícia. Intime-se a parte autora para se 

apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que deverá 

portando todos os seus exames. Arbitro para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que faço com 

fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 

atento ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, 

aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados, bem como levando-se em consideração a distância do local 

para realização dos trabalhos. Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar 

seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do 

Código de Processo Civil. Os quesitos das já foram apresentados pelas 

partes.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo certifique-se e 

venham os autos conclusos.

I n t i m e - s e . C e r t i f i q u e - s e .  C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o 

necessário.Jaciara–MT, 28 de junho de 2018.Valter Fabricio Simioni da 

Silva]".

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 913 Nr: 263-30.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC, AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDP, MDGDPB, CSRDPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DUARTE RAMOS - 

OAB:12.206, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945-OAB/MT, MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT, RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:9363, TADEU 

TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Processo nº. 263-30.1997.811.0010

Código 913

Exequentes: Arnildo Cabral e Arly Cabral

Executados: Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda e Outros

VISTOS ETC,

Antes de apreciar os pedidos formulados às fls. 490/501, intimem-se os 

exequentes por meio de seu advogado para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

acostar aos autos o Contrato Social atualizado da empresa mencionada à 

fl. 502.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 13 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.: 61311 Nr: 3822-96.2014.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE MIDDING ROCHA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Condeno a autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sob o valor 

da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado e nada postulado, certifique-se.Habilite-se o patrono 

da ré, na forma da ref. 13.Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 

13 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.: 74238 Nr: 207-30.2016.811.0010

 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: GFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC,

Compulsando detidamente os autos, verifico que apesar de ser 

devidamente intimado (ref. 47), o requerente não compareceu à audiência 

conciliatória designada pelo CEJUSC desta comarca, tampouco à presente 

solenidade.

Nesse passo, o art. 7º da Lei de Alimentos, nº 5.478/68 preconiza que:

“Art. 7º: O não comparecimento do autor determina o arquivamento do 

pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto 

à matéria de fato.”

Desse modo, a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, é a medida que se impõe, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

VIII – homologar a desistência da ação”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a desistência da ação, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93456 Nr: 3030-40.2017.811.0010

 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: LHAISA PRISCILLA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 (....) Juntados aos autos os respectivos pareceres dos assistentes 

técnicos, as partes deverão ser intimadas para se manifestarem no prazo 

comum de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e, ao final, os autos 

deverão retornar conclusos para as determinações pertinentes. Fixo como 

ponto controvertido a comprovação se a assinatura exarada no contrato 

juntado pelo réu é de fato a mesma da requerente.A atividade probatória 

deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e na contestação, 

atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, incisos I e II, do 
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Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 13 de 

setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 64537 Nr: 999-18.2015.811.0010

 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: Adriana Pereira da Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para conceder o BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA, razão 

pela qual CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de Adriana 

Pereira da Silva dos Santos, no valor do salário-benefício nos termos do 

art. 61 da Lei n° 8.213/91, a contar cessação do benefício, ou seja, 

29/09/2014, pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da data da perícia médica, 

até a realização do procedimento cirúrgico indicado à segurada.Ratifico a 

liminar de ref. 03.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. (....). Jaciara-MT, 06 de setembro de 2018. Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55980 Nr: 442-65.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Processo nº. 442-65.2014.811.0010

Código 55980

Requerente: Francisca Cardoso da Silva

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Francisca Cardoso da Silva ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

A parte requerida requereu a remessa dos autos ao CEJUSC desta 

Comarca, na forma prevista no art. 3°, caput e §2° e 3°, do Código de 

Processo Civil (fl.208).

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls.213 /213-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, com

 fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 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.: 82335 Nr: 3392-76.2016.811.0010

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLFDS, PFFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 “Ante o exposto, com fundamento no art. 208, inciso IV da Constituição 

Federal de 1988, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo requerente 

na inicial para CONDENAR o município de Jaciara/MT na obrigação de 

prestar o serviço público de educação infantil a Samuel Lucca Ferreira 

dos Santos, assegurando o acesso da mesma à educação (...)”Logo, a 

sentença naqueles autos não guarda qualquer relação com a criança Lívia 

Vitória do Santos, conforme narrado nos aclaratórios, mas do próprio 

embargante.Ademais, o requerido não suscitou litispendência em razão da 

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público no sentido de obrigar o 

município de Jaciara em disponibilizar vagas de creches aos infantes em 

idade para tal, mas sim de litispendência em razão da outra demanda 

(Código 79008) ser idêntica a esta, porquanto, trata-se de identidade de 

partes e do pedido.Com efeito, não há qualquer ponto contradição na 

sentença a merecer de reparos via embargos de declaração, de modo que 

o não provimento do recurso é medida que se impõe à espécie.Pelo 

exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos à 

ref. 18.Escoado o prazo recursal, certifique-se.Após, arquive-se com 

baixa na distribuição.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 13 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.: 111358 Nr: 1843-60.2018.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLY ATÃ ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DA 18ª CIRETRAN DE JACIARA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1843-60.2018.811.0010

Código 111358

Impetrante: Wesly Ata Alves dos Santos

Impetrado: Chefe da 18ª Ciretran de Jaciara-MT

VISTOS ETC,

Colha-se o parecer ministerial na forma da decisão de ref. 4.

Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 59465 Nr: 3060-80.2014.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARDEVANIO OLIVEIRA DO CARMO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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 de Busca e 
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Apreensão. 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., 13 de setembro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 70230 Nr: 11938-57.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABOR CURY MUSSY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERODILCE SANTOS GUIMARÃES 

- OAB:16518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Processo nº 11938-57.2015.811.0010

Código 70230

VISTOS ETC,

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” ajuizado por Nabor Cury Mussy, 

em face do Banco do Brasil S/A, qualificados nos autos.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento do débito (ref. 45 e 71), o 

executado permaneceu inerte.

Houve o bloqueio on line do valor da condenação (ref. 55), ocorrendo, 

assim, a quitação integral do débito.

É relato necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação integral do débito com 

o bloqueio via BacenJud à ref. 55, o qual não se opôs o executado.

Preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil:

“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 dos arts. 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de 

Processo Civil.

Expeça-se alvará de levantamento do valor informado à ref. 59.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com baixa 

na distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 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.: 91876 Nr: 2315-95.2017.811.0010

 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: RE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHME, NMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO PATERNOST DE 

FREITAS - Defensor Público - OAB:14285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários.Transitado em julgado, arquive-se. VALTER FABRÍCIO 

SIMIONI DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110749 Nr: 1538-76.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OSENY LOPES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HUMBERTO DAMASCENA - 

OAB:4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1538-76.2018.811.0010

Código 110749

Requerente: Maria Oseny Lopes Pinheiro

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

 Indefiro os argumentos articulados pela autora no pedido de justificação 

de ref. 9.

O indeferimento do benefício na via administrativa é requisito indispensável 

à propositura da presente demanda (RE 631240-MG).

A propósito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DA AÇÃO. - A ausência de pedido 

administrativo acarreta o não aperfeiçoamento da lide, vale dizer, inexiste 

pretensão resistida que justifique a tutela jurisdicional e, por 

consequência, o interesse de agir - Ante o não comprovação do protocolo 

de requerimento administrativo, de rigor o reconhecimento da falta de 

interesse de agir do autor - Honorários advocatícios majorados ante a 

sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos dos §§ 2º 

e 11 do art. 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em 

vista a concessão da assistência judiciária gratuita.” (TRF-3 - Ap: 

00121061820184039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

GILBERTO JORDAN, Data de Julgamento: 04/07/2018, NONA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/07/2018)

Assim, intime-se a parte autora por meio de seu advogado para, querendo, 

no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial juntando o indeferimento do 

requerimento administrativo do benefício ora pleiteado, SOB PENA DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

Nada postulado, certifique-se.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 13 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100425 Nr: 6375-14.2017.811.0010

 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: PAULO ANDRÉ FELICIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINHA BARBOSA DE SOUZA, Aparecido 

Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

OAB:10.462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para IMITIR o requerente na posse do imóvel sito na 

Quadra 06, n° 13, Jardim Aeroporto II, cidade de Jaciara-MT, devendo os 

requeridos desocupá-lo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação 

desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), bem como, CONDENAR os requeridos ao pagamento de danos 

materiais no montante mensal de R$ 122,51 (cento e vinte dois reais e 

cinqüenta e um centavos), com início a partir de 19/10/2017, sobre os 

quais deverão incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária a 

cada vencimento.Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno os requeridos ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 

2º, do Código de Processo Civil.Expeça-se o competente mandado de 

imissão de posse na forma desta decisão.Transitada em julgado, 

certifique-se.Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

A r q u i v a m e n t o  d e s t a  c o m a r c a  p a r a  a s  p r o v i d ê n c i a s 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 
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06 de setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58247 Nr: 2260-52.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APFDS, APFP, APFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE PADILHA DE 

FRANÇA - OAB:11.679 OAB/AL

 Por fim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, uma vez 

que CONCEDO a guarda definitiva dos menores Ane Paola Farias Pontes e 

Anderson Pablo Farias Pontes à genitora Ana Paula Farias da Silva, e 

CONDENO o requerido José Cícero Pontes Junior ao pagamento da 

prestação alimentícia mensal no montante de apenas 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo e 50% (cinquenta por cento) das demais 

despesas extraordinárias aos filhos Ane Paola Farias Pontes e Anderson 

Pablo Farias Pontes, a ser transferido para a conta bancária informada 

pela genitora.Expeça-se o Termo de Guarda definitivo.Sem condenação 

em custas e despesas processuais em face da Gratuidade da 

Justiça.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara–MT, 07 de 

agosto de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63498 Nr: 663-14.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos 

à ref. 25.Certifique-se acerca da tempestividade do recurso de apelação 

interpostos pelo réu.Se tempestivo, intime-se a autora/apelada para 

contrarrazoar o recurso, encaminhando, em seguida, os autos à segunda 

instância para julgamento do apelo.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 7 de 

agosto de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82335 Nr: 3392-76.2016.811.0010

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLFDS, PFFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Processo nº 3392-76.2016.811.0010

Código 82335

VISTOS ETC,

Samuel Lucca Ferreira dos Santos, representado por sua genitora Patrícia 

Ferreira Farias da Silva, propôs Ação de Obrigação de Fazer Obrigação 

de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência”, em face do 

Município de Jaciara/MT, almejando, em síntese, a concessão da liminar no 

sentido de determinar que o requerido matricule o menor em uma das 

unidades de creche do município, ao fundamento de previsão 

constitucional e infraconstitucional desse direito, nos termos da inicial.

Recebida a inicial, determinou-se a notificação do município requerido para 

manifestação no prazo de 18 horas (ref. 4).

O requerido manifestou-se, requerendo a extinção do feito em decorrência 

de litispendência, ante o ajuizamento de ação idêntica aos autos 

(cód.79008).

É o relato necessário.

Decido.

Compulsando os autos observo que ante a identidade de demandas entre 

o presente feito e o processo nº 1806-04.2016.811.0010, código 79008, 

protocolado em 22/06/2016, em que são as mesmas partes e o objeto, o 

deferimento do pedido da parte requerida para extinção do feito é medida 

que impõe à espécie.

Há de se ressaltar que, embora conste naqueles autos o nome de 

“Fernando Otávio Garcia da Silva” na exordial, no decorrer do pedido 

verifica-se que se trata de erro material, vez que, na verdade, a ação visa 

assegurar os direitos de Samuel Lucca Ferreira dos Santos.

Assim sendo, imperioso a extinção do feito, o que faço com fundamento 

no art. 485, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada.”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso V, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem custas.

Arquive-se com baixa na distribuição.

Registre-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 01 de fevereiro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63498 Nr: 663-14.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 VISTOS ETC,

Intime-se o Município requerido/embargado, para manifestar-se acerca dos 

embargos declaratórios opostos pelo autor/embargante à ref. 25, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT., 20 de janeiro de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73479 Nr: 13007-27.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS BOHN, MARCIA REGINA PERA BOHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARNALDO BOHN, ESPOLIO DE 

ALZIRA BOHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 13007-27.2015.811.0010

Código: 73479

 VISTOS ETC,

Ante o teor da petição e documentos acostados à ref. 40, vistas à 

Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar e 

requerer o que entender de direito.

Nada postulado, certifique-se.

Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 14 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100749 Nr: 6542-31.2017.811.0010

 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: FERNANDA PIOTTO FONTANA, LEONETH APARECIDA 

PIOTTO FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6542-31.2017.811.0010

Código 100749

Requerente: Fernanda Piotto Fontana

VISTOS ETC,

Intime-se a requerente por meio de seus advogados para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar acerca das informações e documentos 

apresentados pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense – SICREDI Norte MT/PA à ref. 10, bem 

como, em igual prazo, requerer o que entender de direito.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 14 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.: 99641 Nr: 5909-20.2017.811.0010

 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: EDNA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a contestação acostada na ref. 68, foi 

protocolada no prazo legal. Assim, faço expedir intimação ao advogado da 

parte Requerente via DJE, para, no prazo legal, impugnar a contestação. É 

o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77712 Nr: 1371-30.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDERLOM ROCHA CARAPIÁ, Iderlon Rocha 

Carapiá, VALDEMIR ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, decorreu o prazo de 05(cinco) dias, para os 

Executados impugnarem a execução, embora devidamente intimados via 

correios, conforme Ars(Avisos de recebimentos)acostados nas ref. 43,44 

e 45. Assim, faço expedir intimação ao advogado da parte Exequente via 

DJE, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se nos autos e requerer 

o que de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74039 Nr: 154-49.2016.811.0010

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFPDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOPU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca da Certidão exarada pelo Senhor Meirinho na ref. 22 

e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87006 Nr: 5617-69.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBARROS TRANSPORTE LTDA ME, 

ELIZABETE DE SOUZA BARROS, ADEMAR LAURENTINO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 185068 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 26/09/2018 às 15hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001584-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001584-48.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

REQUERIDO: VALDINEIA PEREIRA DA SILVA VISTOS ETC, Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A em face de VALDINEIA PEREIRA DA SILVA, 

qualificados nos autos. As partes noticiaram a formulação de acordo e 

requerem a sua homologação judicial, com a extinção do feito (ref. 

14986902). É o relatório. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 

verifico que as partes são capazes e devidamente representadas, 

estando cumpridas todas as formalidades. Destarte, HOMOLOGO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o presente acordo celebrado 

entre as partes à ref. 14986902, com fundamento nos termos do artigo 

487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito. Custas processuais e 

honorários advocatícios conforme acordado. Deixo de retirar restrições 

via RenaJud, tendo em vista que não houve bloqueio nos autos. Diante da 

renúncia do prazo recursal, arquivem-se imediatamente ao autos, com as 

devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 14 de setembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria
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P O R T A R I A Nº 64/2018

 O Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais e;

Considerando a Portaria nº 651/2007/DGTJ c.c. a Portaria nº 

754/2007/DGTJ;

Considerando a decisão proferida nos Autos cód. 116050, e 

disponibilizada no DJE nº. 10332 de 5/9/2018;

RESOLVE:

 Conceder a Servidora SELMA DA SILVA RAMOS, Matrícula nº 3224, 

Auxiliar Judiciária, 03 (três) meses de Licença-Prêmio, referente ao 

qüinqüênio de 17.08.2013 a 17.08.2018, nos termos Lei Complementar 04 

de 15.10.1990, c.c. a Lei 8.816 de 15/01/2008 ficando o período de gozo 

condicionado à conveniência do serviço.

 P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta a Coordenadoria de 

Recursos Humanos do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juara-MT., 14 de setembro de 2018.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 <<Servidor.Matricula>>

P O R T A R I A Nº 65/2018

 O Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais e;

Considerando a Portaria nº 651/2007/DGTJ c.c. a Portaria nº 

754/2007/DGTJ;

Considerando a decisão proferida nos Autos de Pedido de Licença Prêmio 

cód. 115035 , a qual concedeu 3 meses de Licença Prêmio, ao Servidor 

Ruannyto Pereira de Melo, matrícula 21249, relativa ao quinquênio de 

10/07/2013 a 10/07/2018.

RESOLVE:

 Conceder a o Servidor RUANNYTO PEREIRA DE MELO, Matrícula nº 

21249, Oficial de Justiça, 03 (três) meses de Licença-Prêmio, referente ao 

qüinqüênio de 10.07.2013 a 10.07.2018, nos termos Lei Complementar 04 

de 15.10.1990, c.c. a Lei 8.816 de 15/01/2008 ficando o período de gozo 

condicionado à conveniência do serviço.

 P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta a Coordenadoria de 

Recursos Humanos do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juara-MT., 14 de setembro de 2018.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 >

Edital

Edital nº 01/2018

 O Excelentíssimo Senhor Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, MM. Juiz de 

Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais.

 RESOLVE:

 Comunicar a sociedade em geral que se encontram abertas as inscrições 

para Candidato ao "Programa Jurado Voluntário" para o Tribunal do Júri da 

Comarca de Juara, para o exercício de 2019;

 Os interessados poderão se inscrever diretamente por meio do endereço 

eletrônico: http://www.tjmt.jus.br/cgj/juradovoluntario no período de 17/9 a 

9/10/2018.

 São requisitos para exercer a função de jurado: ser brasileiro nato ou 

naturalizado, ser maior de 18 anos, não ter sido processado 

criminalmente, ter boa conduta moral e social e estar em pleno gozo dos 

direitos políticos (ser eleitor).

 O sorteio dos novos jurados será na primeira quinzena do mês de 

dezembro de 2018.

O jurado voluntário sorteado irá compor a lista para formar o Conselho de 

Sentença do Tribunal do Júri, grupo formado com sete pessoas ao todo. A 

instituição tem como competência julgar os crimes dolosos contra a vida, 

ou seja, os praticados com a intenção de matar.

 Benefícios - Além de desempenhar a cidadania, o exercício efetivo da 

função de jurado constitui serviço público relevante, que estabelece a 

presunção de idoneidade moral e assegura prisão especial, em caso de 

crime comum até o julgamento definitivo.

 No período em que estiver à disposição da Justiça, o jurado não sofrerá 

nenhum desconto do salário ou vencimento no dia em que comparecer à 

sessão do Júri, pois terá direito a certidão que comprove sua presença no 

julgamento.

 Outra vantagem de atuar como jurado é o direito de preferência, em caso 

de empate nas licitações públicas e nos provimentos mediante concurso 

de cargo ou função pública. Bem como, nos casos de promoção funcional 

ou remoção voluntária.

 Publique-se no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no átrio do 

Fórum e nos meios de comunicação desta Comarca, bem como, 

comunique-se ao Ministério Público, Defensoria Pública e 20ª Subseção da 

OAB de Juara-MT.

 Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Juara, Estado de Mato 

Grosso, aos doze dias do mês de setembro de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38953 Nr: 2976-94.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Padrão Turismo Ltda, Afranio de Oliveira 

Neves, Tania Regina Buchelt Violada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Afranio de Oliveira Neves, Cpf: 

00732792770 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av: Arinos, N. 1393, 

Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Padrão Turismo Ltda, CNPJ: 05126682000115, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Costa Rica, Nº 326 N, Bairro: Jardim América, 

Cidade: Juara-MT

Executados(as): Tania Regina Buchelt Violada, Cpf: 00092269150, Rg: 

1.502.853-4 SSP MT Filiação: Agenor Buchelt e Laurice Chiles Buchelt, 

data de nascimento: 09/09/1981, brasileiro(a), natural de Juara-MT, 

casado(a), comerciante, Endereço: Av. Rio Arinos, N° 354-W, Bairro: 

Centro, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa nº 20108542, descrita na inicial, cujo 

o valor importa em R$-811,60 (oitocentos e onze reais e sessenta 

centavos)

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38951 Nr: 2974-27.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Padrão Turismo Ltda, Afranio de Oliveira 

Neves, Tania Regina Buchelt Violada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Afranio de Oliveira Neves, Cpf: 

00732792770 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av: Arinos, N. 1393, 

Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Padrão Turismo Ltda, CNPJ: 05126682000115, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Costa Rica, Nº 326 N, Bairro: Jardim América, 

Cidade: Juara-MT

Executados(as): Tania Regina Buchelt Violada, Cpf: 00092269150, Rg: 

1.502.853-4 SSP MT Filiação: Agenor Buchelt e Laurice Chiles Buchelt, 

data de nascimento: 09/09/1981, brasileiro(a), natural de Juara-MT, 

casado(a), comerciante, Endereço: Av. Rio Arinos, N° 354-W, Bairro: 

Centro, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 
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através das certidões de dívida ativa nº 20108460, descrita na inicial, cujo 

o valor importa em R$-784,40 (setecentos e oitenta e quatro reais e 

quarenta centavos)

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38949 Nr: 2972-57.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Padrão Turismo Ltda, Afranio de Oliveira 

Neves, Tania Regina Buchelt Violada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Afranio de Oliveira Neves, Cpf: 

00732792770 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av: Arinos, N. 1393, 

Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Padrão Turismo Ltda, CNPJ: 05126682000115, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Costa Rica, Nº 326 N, Bairro: Jardim América, 

Cidade: Juara-MT

Executados(as): Tania Regina Buchelt Violada, Cpf: 00092269150, Rg: 

1.502.853-4 SSP MT Filiação: Agenor Buchelt e Laurice Chiles Buchelt, 

data de nascimento: 09/09/1981, brasileiro(a), natural de Juara-MT, 

casado(a), comerciante, Endereço: Av. Rio Arinos, N° 354-W, Bairro: 

Centro, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa nº 20108546, descrita na inicial, cujo 

o valor importa em R$-820,50 (oitocentos e vinte reais e cinquenta 

centavos)

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30621 Nr: 3192-26.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. A DOS SANTOS MADEIRAS, Gilberto Alves 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação Penhora - Conversão Arresto Em Penhora ME103

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): G. A dos Santos Madeiras, 

CNPJ: 03843105000109Inscrição Estadual: 131945297, brasileiro(a), 

Endereço: Rua S/d, Bairro: Cruzeiro do Sul, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Gilberto Alves dos Santos, Cpf: 49680315134, Rg: 

1018388-4 SSP MT Filiação: Pedro Alves dos Santos e Olga Mendes dos 

Santos, data de nascimento: 29/12/1967, brasileiro(a), natural de 

Luziania-PR, casado(a), operador de maquinas, Endereço: Rua Vitorino 

Gomes Em Frente Ao Nº 53, Bairro: Vila Aurora, Cidade: Juara-MT

Descrição dos Bens Penhorados:veículo fiat/uno mille smart - placa 

NBZ7565.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42543 Nr: 2971-38.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onezimo Timoteo de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Onezimo Timoteo de Assis, Cpf: 

78615518149 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Vsc Tamandaré, 

1655, Bairro: Vila Nova, Cidade: Três Lagoas-MS

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa nº 20112935, descrita na inicial, cujo 

o valor importa em R$-112.878,00 (cento e doze mil, oitocentos e setenta e 

oito reais)

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99919 Nr: 6629-60.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Filho e Cia Ltda - ME, Jose Vitorino de 

Oliveira Filho, Jeverson Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

Intimação de folhas 117/119 (ref.: 34), para querendo, manifestar-se a 

respeito no prazo legal. No mesmo ato, intimo para proceder o 

recolhimento de complemento de diligência do Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 120,00 (cento e vinte reais), junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65438 Nr: 2606-76.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Jose dos Santos, Cpf: 

03174038936 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Paranorte, Cidade: 

Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa nº 201411393, descrita na inicial, 

cujo o valor importa em R$-11.418,57 (onze mil, quatrocentos e dezoito 

reais e cinquenta e sete centavos)

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37283 Nr: 1451-77.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto de Molas São Mateus, Carlos Bittencourt, 

Noemi de Quadro Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Carlos Bittencourt, Cpf: 

35229560959 Filiação: , brasileiro(a), Endereço: Av. Ayrton Senna, Nº 36, 

Cidade: Juara-MT

Executados(as): Noemi de Quadro Bittencourt, Cpf: 35387637120, Rg: 

415.193 SSP PR Filiação: Gabriel de Quadros e Eva Luciana de Quadros, 

data de nascimento: 11/05/1961, brasileiro(a), natural de Santa izabel do 

oste-PR, casado(a), comerciante, Endereço: Av. Ayrton Senna, 36, Bairro: 

Centro, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Posto de Molas São Mateus, CNPJ: 

03946133000143Inscrição Estadual: 13.195.770-8, brasileiro(a), Endereço: 

Av. Ayrton Senna, 60-S, Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT
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Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa n°20101426, descrita na inicial, cujo 

o valor importa em R$-14.930,23 (quatorze mil, novecentos e trinta reais e 

vinte e três centavos)

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38952 Nr: 2975-12.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Padrão Turismo Ltda, Afranio de Oliveira 

Neves, Tania Regina Buchelt Violada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Afranio de Oliveira Neves, Cpf: 

00732792770 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av: Arinos, N. 1393, 

Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Padrão Turismo Ltda, CNPJ: 05126682000115, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Costa Rica, Nº 326 N, Bairro: Jardim América, 

Cidade: Juara-MT

Executados(as): Tania Regina Buchelt Violada, Cpf: 00092269150, Rg: 

1.502.853-4 SSP MT Filiação: Agenor Buchelt e Laurice Chiles Buchelt, 

data de nascimento: 09/09/1981, brasileiro(a), natural de Juara-MT, 

casado(a), comerciante, Endereço: Av. Rio Arinos, N° 354-W, Bairro: 

Centro, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa nº 20108511, descrita na inicial, cujo 

o valor importa em R$-786,10 (setecentos e oitenta e seis reais e dez 

centavos).

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37281 Nr: 1449-10.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. O. Firmino da Silva, José Osmo Firmino da 

Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): J. O. Firmino da Silva, CNPJ: 

97496020000137, brasileiro(a), Endereço: Rua Araçuaí, 918, Bairro: 

Centro, Cidade: Juara-MT

Executados(as): José Osmo Firmino da Silva., Cpf: 15721105895, Rg: 

270.303662 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, Endereço: 

Rua Boa Vista, 381, Bairro: Califórnia, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa nº 20101509, descrita na inicial, cujo 

o valor importa em R$-485,70 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e 

setenta centavos)

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89821 Nr: 1550-03.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Manoel Borba Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE o pleito do embargante, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

NCPC.Condeno a parte embargante ao pagamento de custas e despesas 

processuais remanescentes.Translade-se cópia desta decisão para a 

execução em apenso (Código 71767).Havendo inércia quanto ao 

pagamento das custas processuais, proceda-se como determina a seção 

28 da CNGC/MT. Após, arquive-se com as cautelas legais.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 112619 Nr: 4129-84.2018.811.0018

 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: Luizinho Mercio Negrini Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rainbow do Brasil Ltda, Henry Arthur Dunphy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para o apreciação do pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica com relação aos sócios e/ou administradores da empresa 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a parte interessada 

a juntada de ficha cadastral da empresa registrada perante o órgão 

competente, bem como cópia do último ato societário, indicando o nome, 

CPF e endereço dos titulares da empresa e de seus administradores ( na 

atualidade e no momento da constituição do crédito) além de outros dados 

e outros documentos que entenda pertinente, bem como proceda ao 

recolhimento das custas devidas, conforme art. 1.228 da CNGC/MT.

Após, venham os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 21424 Nr: 3862-35.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Rossani de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmen Leonor Chiaradia 

Navarro - OAB:24.892-MG

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal, em que a parte exequente União (Fazenda 

Nacional) move em face de Alcides Rossani de Araújo.

Em fls. 66 a parte exequente informou que houve o pagamento do débito, 

requerendo assim a extinção do feito.

É o breve relatório. Decido.

Considerando o pagamento do débito, a extinção do processo é medida 

que se impõe.

Diante do exposto, julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29903 Nr: 2462-15.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luizinho Mercio Negrini Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rainbow do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdeci Garcia - OAB:136.701

 Vistos etc.

Considerando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

em apenso, suspenso este processo até o seu julgamento.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83720 Nr: 3976-22.2016.811.0018

 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: Antonia de Souza Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400-MG, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483

 Intimar o patrono da parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, para requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 96520 Nr: 4872-31.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. E. da Silva Madeiras-ME

 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:

 Promover a intimnação da parte autora para providenciar o pagamento da 

dilgência do oficial de justiça, junto ao site do TJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93345 Nr: 3362-80.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdVdJU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AeVL, VNGdOV, VAdQ, RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora para manifestar acerca do mandado 

e certidão de ref. 70, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92565 Nr: 2934-98.2017.811.0018

 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: Irene Aparecida Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. Abra-se vista dos autos a 

parte requerente e depois a 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.: 99362 Nr: 6358-51.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Carlos Ortiz ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda, em face de L Carlos Ortiz ME, ambos 

devidamente qualificados na exordial.

Às fls. 69/70 o autor pugnou pela extinção do feito, ante a perda 

superveniente do objeto da ação, tendo em vista a realização de acordo 

extrajudicial com o requerido.

É o relatório.

De pronto, tenho que deve prosperar a alegação de perda do objeto, já 

que o requerido nunca fora citado, bem como houve transação entre as 

partes extrajudicialmente.

De fato, diante dos argumentos acima alinhavados, não faz sentido o 

prosseguimento da demanda. Afinal, decorre esse raciocínio da própria 

lógica processual.

Vejamos o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.A celebração de acordo 

extrajudicial entre as partes, antes da citação do réu, enseja a perda 

superveniente do interesse de agir da parte autora, ocasionando, por 

conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do mérito. 

Precedentes.” (Processo DF 0003682-32.2016.8.07.0001; 6ª Turma Cível; 

Publicado 18/07/2018; Relator Esdras Neves)

Diante do exposto, tendo em vista a perda superveniente do objeto, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do inc. VI do 

art. 485 do NCPC.

Eventuais custas pela parte autora. Na hipótese de não recolhimento após 

intimação, proceda-se como determina o Art. 462 da CNGC/MT.

Certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78227 Nr: 1185-80.2016.811.0018

 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: Rui Francisco Pucci de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suprema Comercio de Maquinas Ltda, CNH - 

Industrial Latin America Ltda, Banco CNH Industrial Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476, Daniel Rivorêdo Vilas Boas - OAB:OAB/MG 74.368, 

Luciana Sezanowski Machado - OAB:OAB/PR 25276, MOACIR 

VELOZO JUNIOR - OAB:120198, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA 

SILVA - OAB:53612, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:OAB/SP 

311.043

 Vistos etc....Sendo assim, conforme as partes estão devidamente 

representadas, estando, portanto, presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido o alegado na inicial e nas contestações 

apresentadas. Ocorre que diante da divergência apontada, necessário se 

faz a nomeação de perito judicial para o deslinde do feito, razão pela qual, 

nomeio para atuar neste feito Real Brasil Consultoria e Perícias LTDA..., 

ressaltando que a parte Requerida CNH Industrial Brasil Ltda e a parte 

Autora irão arcar com o pagamento da perícia na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada, sob pena de preclusão da prova. Nos 

termos do art. 465, §1º do CPC, as partes tem o prazo de 15 (quinze) dias 

para indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos...Na mesma 

toada, DEFIRO o pedido das partes de produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal do autor, e nos termos do art. 357, inciso V, do 

CPC/2015 para solução do mérito da causa, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para colheita do depoimento pessoal da parte 

autora e oitiva de testemunhas para o dia 07 de novembro de 2018, às 

15h30min. A contar da intimação desta decisão as partes possuem o 

prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas 

a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob 

pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de três para 

cada parte, sendo que somente será admitida a inquirição de testemunhas 
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em quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC)...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, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105879 Nr: 1083-87.2018.811.0018

 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: S. R. Waldow Madeiras-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13431-B

 Vistos etc.

Certifique-se quanto a comprovação da caução pelo autor e, após venham 

os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33825 Nr: 1360-21.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Terezinha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. S. da Silva Informática-ME, Maria 

Aparecida Schiavo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos, etc.

Primeiramente, indefiro o pedido de fls. 122, itens a, b, c, d, e, tendo em 

vista que sequer a executada fora citada desta lide.

Defiro a pesquisa de endereço da executada SOMENTE nos sistemas 

conveniados do TJMT.

Caso seja localizado endereço da parte executada, sendo este diferente 

do já contido nos autos, cite-se.

De outro modo, caso seja o mesmo endereço, ao exequente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala 

do feito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41486 Nr: 1925-14.2011.811.0018

 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 Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 112, intime-se o autor pelo DJE e 

pessoalmente para que no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a 

distribuição da carta precatória expedida às fls. 111, sob pena de 

extinção.

Quedando-se inerte, certifique-se e venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103278 Nr: 8405-95.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concessionárias Águas de Juara, Valdemir Tavares 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, conforme as partes estão devidamente representadas, 

estando, portanto, presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido o alegado na inicial e contestação.Pois bem.Quanto ao 

pedido de fls. 119/120, para que seja concedida a tutela de urgência é 

imprescindível a existência dos requisitos previstos no art. 300, do Código 

de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito substancial 

(“fumus boni iuris”) e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (“periculum in mora”).No caso dos autos tenho que a 

probabilidade do direito invocado consiste na notificação de fl. 126 e no 

fato da mercadoria para fins de cobrança do ICMS ser o bem móvel sujeito 

à mercancia.Nesse sentido, ressalto que o informativo 701 do STF 

concluiu que uma vez que as águas públicas derivadas de rios ou 

mananciais são qualificadas juridicamente como bem de uso comum do 

povo (art. 20, inciso III e 26, inciso I, ambos da CRF), estas não podem ser 

equiparados a mercadoria, pois não são objeto de comercialização, mas 

sim de prestação de serviço público (Info 701 – STF).O perigo de dano ou 

o risco do resultado útil do processo, por sua vez, pode ser verificado no 

abalo do crédito da requerente.Diante disso, nos termos do art. 300 do 

CPC/2015, CONCEDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA para sustar o protesto 

tão somente da certidão de dívida ativa (CDA) nº 2017504633 SOMENTE 

APÓS A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO por parte da requerente no valor de R$ 

28.497,52 (vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e 

cinquenta e dois centavos), o qual deverá ser depositado na Conta Única 

do Poder Judiciário e posterior comunicação ao Cartório de Protesto.No 

mais, intimem-se as partes para que apresentem as provas que desejam 

produzir no prazo legal, sob pena de preclusão.Expeça-se o 

necessário.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93243 Nr: 3299-55.2017.811.0018

 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: YRF, MRF, MRF, GMF, GMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Vistos etc....Estando as partes devidamente representadas e diante das 

manifestações quanto a intenção probatória, acolho o pedido dos autores 

para admitir as provas produzidas no feito criminal que tramitou sob o 

Código 90999 na 3ª Vara de Juara, onde observado o devido contraditório, 

irei atribuir o valor adequado, conforme dispõe o art. 372 do CPC. 

Intimem-se os autores para que efetuem a sua juntada no prazo de 15 

(quinze) dias. Acolho os pedidos do requerido e determino a avaliação dos 

imóveis atingidos pela liminar concedida (ref. 4), cujo ato deverá ser 

realizado pelo Sr. Oficial de Justiça. Na mesma toada, DEFIRO a colheita de 

depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, e nos termos do 

art. 357, inciso V, do CPC/2015 para solução do mérito da causa, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de novembro 

de 2018, às 14h00min. A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

CPC/2015, sob pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao 

máximo de três para cada parte, sendo que somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77847 Nr: 1055-90.2016.811.0018
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 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): Espólio de Ary Moreira Ribeiro- rep. Onofre 

Ribeiro da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odair Pereira de Moura - 

OAB:19.196

 Vistos etc.As partes estão devidamente representadas, estando 

presentes as condições da ação e pressupostos de desenvolvimento 

válido e regular do processo. As nulidades arguidas pelo requerido 

confundem-se com o mérito. São questões de fato controvertidas as 

delineadas pelo autor e pelo réu na inicial e contestação. Defiro a 

produção de prova pericial conforme alegado pela requerida. De modo 

que, nomeio como perito para atuar neste feito Real Brasil Consultoria e 

Perícias LTDA, com endereço profissional na Avenida Rubens de 

Mendonça, n° 1856, Sala 408 – 4º Andar, Bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636, instituto de perícias com cadastro no 

Banco de Dados de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Intime-se o Perito, para caso aceite a designação, formular a 

proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias, ressaltando que a 

parte Requerida arcará com o pagamento da perícia, sob pena de 

preclusão. Com a apresentação da proposta diga a parte requerida em até 

05 (cinco) dias.

Nos termos do art. 465, §1º do CPC, as partes tem o prazo de 15 (quinze) 

dias para indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. Os 

peritos cumprirão o encargo independente de compromisso (art. 466 do 

CPC) com as garantias do art. 473, §3º do CPC.

As partes deverão ser cientificadas da data e do local indicado pelo perito 

para o inicio da produção da prova.

O laudo deverá ser apresentado no período de até 30 (trinta) dias, 

oportunidade em que as partes deverão ser intimadas para se 

manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme dicção do 

art. 477, §1º do CPC.

Defiro a produção de prova documental com as ressalvas do art. 435 do 

CPC.

Intimem-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 168 Nr: 91-98.1996.811.0018

 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: LARDAIR NOGUEIRA, Maria de Lourdes Donadeli 

Nogueira, Edvaldo Nogueira, Vera Lucia Nogueira, Tatiana Patricia de 

Jesus Nogueira, Nilva Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ussuna, Donizete Aparecido Ussuna, 

Adelcio Ussuna, Devair Ussuna, Irleide Ussuna Martins, Eunice Tolentino 

Ussuna, Osmir Ussuna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, JAIR RODRIGUES - OAB:14.843-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Certifico, que a certidão de fls. 1171, onde constou o decurso de prazo 

sem que os requerentes tenham se manifestado, deve ser 

desconsiderada.

 O fato é que quando da realização da carga realizada pelo advogado do 

autor em 24/04/2018, não foi observado nem por ele, nem mesmo pela 

serventia, a ausência de um de seus volumes, o 6º e último, imprescindível 

para manifestação.

 Tal fato foi verificado por esta serventia apenas quando da necessidade 

de realocação dos processos em seus respectivos lugares, após o 

período correicional.

 Ante o exposto, impulsino o presente feito ao autor para requerer o que 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69958 Nr: 1257-04.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides José Botelho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Plaza Machado Junior, Fabio Henrique 

Macedo Bazotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Henrique M. Bazotti - 

OAB:14494/MT

 Intimar o patrono do autor, da juntada de Petição do Réu. Ref:65

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 96378 Nr: 4784-90.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Miguel Piovesan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, estando justificado o atraso e entrega da obra na forma aventada 

na cláusula sexta do TAC nº 07/2014, razão assiste ao embargante, 

motivo pelo qual reconheço como cumprida a referida obrigação e julgo 

procedente os presente embargos nos termos do art. 487, inciso I do CPC 

e, em consequência julgo extinta a execução em apenso (Código 

92040).Traslade-se cópia desta decisão para a execução em apenso 

(Código 92040).Dê-se ciência ao Ministério Público e intime-se o 

embargante pelo DJE.Após o trânsito em julgado, arquivem-se ambos os 

processos com as cautelas legais.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97252 Nr: 5276-82.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZIANE CRISTINA B. RABASCO – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização.Deverá, outrossim, o Sr. Oficial de 

Justiça nos termos do art. 154 do CPC indagar a parte executada quanto 

há proposta de acordo.Autorizo diligências em conformidade com o art. 

212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.Intime-se.A presente decisão, 

servirá como carta, mandado ou ofício.Às providências 

necessárias.Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74999 Nr: 3670-87.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diva Lopes dos Santos, Ionice Lopes de Almeida, 

Alcides de Almeida, Ruth Cezarina dos Santos, Joel Lopes dos Santos, 

Daniel Lopes dos Santos, Iolanda Lopes dos Santos, Genir Rodrigues 

Cortes, Ivone Lopes Braum, Veraldo Braum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 D E C I S Ã O

 Acostou-se aos autos, na juntada de Ref:25, cópia integral dos autos 

código n. 105922 que foi arquivado e possuía ligação direta com este feito.

Na peça exordial do referido processo consta informação de que a 

curadora nomeada em favor do Sr. Paulo José dos Santos, qual seja a 

Sra. Diva Lopes dos Santos, faleceu, motivo pelo qual requer seja 

nomeada como curadora, a Sra. Ivone Lopes Braum.

Pois bem.

Compulsando os autos entendo que deve ser nomeada nova curadora em 

favor do ausente, eis que a nomeada outrora veio a falecer.

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS nomeio como curadora do Sr. Paulo José 

dos Santos a Sra. Ivone Lopes Braum.

Lavre-se o respectivo termo.

No mais, atento ao pugnado pelo MPE, às f. 70, certifique-se a Sra. 

Gestora acerca da totalidade dos editais publicados, juntando cópia dos 

editais.

Com a juntada, manifeste-se a parte autora e após colha-se parecer 

Ministerial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71616 Nr: 2044-33.2015.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keitiele Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Franco de Miranda - 

OAB:14.935-0/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS CONCEDO A SEGURANÇA, extinguindo o 

processo com conhecimento do mérito nos termos do art. 487, I do CPC, 

para garantir o direito liquido e certo de se matricular na Universidade do 

Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – campus de Juara/MT. Sem custas 

(art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários 

advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65869 Nr: 2944-50.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Pintor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Alves, Espolio de Miria Crepaldi Alves- 

repres. por Dirceu Alves, Dojival Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - OAB:5802/O, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho a impugnação ao valor da causa, 

determinando a intimação do requerente para emendar a petição inicial, 

atribuindo à causa o valor de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil 

reais), com o consequente recolhimento das custas incidentes, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção sem julgamento de 

mérito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100720 Nr: 7083-40.2017.811.0018

 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: Ivando Govea Luiz

 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:

 DECISÃO

Assiste razão a parte autora na manifestação de ref:42, eis que de modo 

equivocado não foi observado que o médico perito nomeado declinou de 

sua nomeação, conforme faz prova a certidão do Meirinho em ref: 33.

Desse modo, NOMEIO o médico Dr. Osvaldo Akira que deverá servir 

escrupulosamente o encargo. Destarte, em observância ao disposto no 

item 2.18.11 da CNGC, fixo os honorários periciais em R$400,00 

(quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações e/ou 

ausência de profissionais especializados na jurisdição norte-interiorana do 

Estado de Mato Grosso, cujas declinações são frequentes. O perito 

deverá responder os quesitos apresentados pela parte requerida e pelo 

Juízo.

Designe-se data para a realização de perícia médica e informe o 

requerente.

O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, § 3° do CPC, 

devendo entregar o laudo no máximo 30 dias após o inicio da perícia.

 Com a vinda do laudo, manifestem-se as partes.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99096 Nr: 6234-68.2017.811.0018

 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: Donato Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT., VERONICA 

ZLATIC RAMOS, Sergio Zlatic Ramos, Claudio Ramos, Wilson Ramos, 

ARLÊNE LATISSE RAMOS, MARIA ALICE RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto da Silva Ramos - 

OAB:22994/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto da Silva Ramos - 

OAB:22994/0

 Intimo o patrono das partes do teor do ofício de ref:39.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74534 Nr: 3455-14.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Viol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:MS/12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, TONI FERNANDES SANCHES - OAB:19529/O

 S E N T E N Ç ATrata-se de execução de sentença, pelo rito do artigo 523 

do CPc onde a parte exequente visa recebimento das “astreintes” da 

obrigação não satisfeita a contento pelo ora executado.Recebida a 

execução às f. 170, determinou-se a intimação do executado para pagar 

ou apresentar impugnação, dentro do prazo legal[...].FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS acolho a impugnação apresentada, extinguindo o feito 

com resolução do mérito em virtude do pagamento, nos termos do art. 924, 

inc. II do CPC.DETERMINO as partes sejam intimadas para apresentarem 

dados bancários para levantamentos dos valores depositados 

judicialmente. Com as informações bancárias, proceda ao levantamento, 

via alvará, do valor de R$9.500,00 (nove mil quinhentos reais) em favor do 

exequente.Do mesmo modo, proceda ao levantamento, via alvará, de 

R$5.769,55 (cinco mil setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e 

cinco centavos) em favor do executado.Expeça-se o necessário.Com o 

transito em julgado, ao arquivo. P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61427 Nr: 4036-97.2013.811.0018

 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: Vanessa Conceição de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste sobre o retorno dos 

autos de Instância Superior.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67536 Nr: 61-96.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Paulo Pontarolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Intimar a defesa do reeducando para se manifestar sobre o cálculo de 

pena de ref. 162.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80914 Nr: 2413-90.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Giovani Gasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 Intimar a defesa para apresentar seus memoriais, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 43439 Nr: 549-56.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson da Silva Almeida, Uanderson 

Carvalho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, Silvia 

Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Promovo a intimação dos advogados para informarem o endereço do réu 

Jeferson da Silva Almeida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 76333 Nr: 413-20.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciel Teixeira Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIEL TEIXEIRA FRANCO, Rg: 

1481759-4, Filiação: Creuza Teixeira Franco e Francisco Franco Neto, 

data de nascimento: 16/11/1981, brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, 

convivente, pedreiro/operador de empilhadeira. 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: JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o acusado 

LUCIEL TEIXEIRA FRANCO nas penas do art. 306, § 1º, inciso II c.c artigo 

298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, c/c artigo 129, § 9º 

do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e 

pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de 

embriaguez ao volante e lesão corporal praticada no ambiente doméstico, 

fica proibida o autor de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo 

automotor durante nove meses a contar da data do trânsito em julgado da 

sentença. Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para entregar em 48 

horas, à autoridade judiciária a permissão para dirigir ou carteira de 

habilitação, se houver (art. 293, § 1º, do CTB). O réu poderá apelar em 

liberdade, em face da dimensão da pena aplicada em virtude da 

substituição e com relação ao regime inicial de cumprimento 

(aberto).Oficie-se ao DETRAN sob a proibição da autora de obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor durante noves 

meses a contar da data do trânsito em julgado da sentença. Condeno o 

réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo 

Penal. Expeçam-se as comunicações de estilo para os órgãos oficiais, 

inclusive Justiça Eleitoral, bem como Carta de Guia e o que mais for 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cu5mpra-se. Após 

arquivem-se com as baixas devidas.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 12 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 102543 Nr: 8052-55.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Ramos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 DIANTE DO EXPOSTO, defiro o pleito do reeducando, devendo o 

executivo de pena ser transferido para a comarca de Nova Monte 

Verde/MT, a fim de que o recuperando cumpra sua pena em tal 

localidade.Determino a imediata remessa do presente executivo de pena 

ao Juízo da Comarca de Nova Monte Verde/MT.Cancelo a audiência 

designada.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 32236 Nr: 480-29.2009.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zacarias Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de novembro 

de 2018 às 17h00min. Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 

- STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se a defesa do acusado.Cumpra-se expedindo 

o necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000368-75.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

IZABEL DE FATIMA BUDINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDOS (RÉU)
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Processo nº: 1000368-75.2016.8.11.0025 Requerente: Izabel de Fátima de 

Souza Requeridos: Camila, Samoel, Vagner (vulgo Preto), Lindomar, Torim 

da Palmiteira e Outros Desconhecidos Vistos, Cuida-se de interdito 

possessório (manutenção de posse cujo pedido foi convertido ao de 

reintegração de posse), verbalizado, originariamente, em outubro de 2016, 

sob a alegação de que estaria a autora na iminência de ser esbulhada da 

posse de bem imóvel que lhe pertenceria por herança, localizado na região 

urbana entre os bairros Palmiteira e Padre Duílio, neste Município, em local 

próximo a uma cooperativa de pequenos produtores rurais da região 

(COOPROPAM), e identificado como sendo Chácara Buriti, medindo 

1,3850ha, e cuja localização geográfica estaria demonstrada em estudo 

de levantamento planimétrico acostado com a inicial. Ao tempo do 

ajuizamento, afirmou a demandante que no último final de semana do mês 

de outubro de 2016, foi avisada que um grupo de aproximadamente 15 

pessoas estava adentrando em sua propriedade e mesmo se dirigindo ao 

local, não conseguiu demover os invasores de seus intentos, os quais 

passaram a efetuar demarcação de área com lascas de madeira, 

assinalando que iriam ocupar aquele espaço, o que suscitou a lavratura 

de um boletim de ocorrência e a propositura da presente ação. Deferida a 

tutela emergencial, durante o cumprimento da ordem, os meirinhos 

afirmaram não ter identificado a área supostamente invadida, porque as 

coordenadas apontadas no levantamento planimétrico não correspondiam 

com nenhuma área ocupada ou invadida. Diante dessa certidão, a autora 

retornou aos autos para, reconhecendo o absoluto descompasso das 

informações iniciais com o local efetivo da invasão, requerer a emenda da 

inicial, assinalando que por um lapso chamou de sua propriedade que é de 

seu cunhado, e que, em verdade, a área que efetivamente possui se 

denomina “Chácara Nego Paulista”, cujas dimensões também são diversas 

da apontada na inicial, medindo 1,8716 há, e cujo levantamento 

planimétrico teria sido feito por topógrafo (Luiz Antonio Modesto da Silva) 

quase 10 anos antes do ajuizamento da ação, ou seja, em outubro/2007. 

Prossegue a autora assinalando que nesse período de conserto da sua 

pretensão, a situação fática agravou-se, porque a área teria sido 

efetivamente esbulhada, conforme demonstrariam as fotografias tiradas 

no local, que apontam os ocupantes dentro da propriedade, cercas de 

arame destruídas e marcas no solo denotando a invasão. Dessa feita, 

afirma que identificou alguns dos invasores, inclusive que teriam sido os 

mesmos de outubro de 2016, nominando-os pelos prenomes de Vanderlei 

Piu, Adelaide Piu, João Piu, Camelo, Daniel e Adailson, o que já é suficiente 

para se concluir que a situação fática não é a mesma que a de antes e 

reclama nova análise perfunctória. Diz-se isso porque, estranhamente, a 

autora que se dizia dependente da produção da área, que afirmava 

exercer posse mansa e pacífica há décadas, inclusive mantendo caseiro 

para conservação do local, por suposto lapso, apontou de modo 

absolutamente diverso do real, não somente um levantamento planimétrico 

errado, mas toda identificação da área, nominando-a erroneamente, não 

sabendo precisar os limites e a dimensão de seus domínios, o que, aliado 

à informação constante na peça vestibular de que seu cunhado (o dono 

da área inicialmente apontada como invadida) é quem exercia, diretamente, 

a administração da propriedade, revela a necessidade de uma dilação 

probatória mais consistente e precisa, porque se o estado de 

turbação/esbulho acha-se bem escorado na prova carreada aos autos, 

especialmente pelas fotografias acostadas que demarcam claramente a 

invasão, o mesmo não se pode dizer da alegada condição de possuidora 

direta da coisa reivindicada pela autora, que reclama melhores e mais 

corretas elucidações. Sendo assim, não me convencendo de um dos 

requisitos essenciais à concessão da proteção emergencial da posse 

(precisamente, a condição de possuidor do pretendente à tutela 

possessória), postergo a análise do pedido de concessão/revigoramento 

da medida liminar de reintegração de posse para após a realização da 

audiência de justificação prévia a que alude o art. 562 do NCPC, 

designando o aludido ato para o dia 24/09/2018, às 15h, devendo a parte 

autora trazer suas testemunhas, independentemente de intimação ou 

comprovar que as notificou, no prazo de 3 dias antes da audiência, uma 

vez que a regra do art. 545 do NCPC também se aplica aos procedimentos 

possessórios, por se tratar de norma geral. Intimem-se os requeridos, por 

mandado, inclusive para identificação correta e completa dos 

demandados, salientando que, do ato judicial, passará a contar o prazo 

para apresentação de defesa a que alude o art. 335 do NCPC. Cumpra-se 

com urgência. Às providências. Juína/MT, 13 de setembro de 2.018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001264-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. W. R. (REQUERENTE)

F. L. G. (ADVOGADO(A))

A. C. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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DECISÃO Processo: 1001264-50.2018.8.11.0025. REQUERENTES: 

ANTONIO CARLOS RIBEIRO e MARLENE WUIBU RIKBAKTATSA VISTOS. 

Conforme se infere da inicial, os requerentes, ao argumento de não 

possuirem condições financeiras para arcar com as custas e despesas 

de ingresso, postularam a concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça. De acordo com o Art. 98 do CPC, considera-se 

necessitada 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 Art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição da República dispõe que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. O Art. 98 e ss. do CPC, que 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. 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, intimem-se os requerentes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 219, CPC), completar a 

inicial, juntando documentos (contracheque, extrato bancário, declaração 

de IRPF, certidão negativa de bens imóveis, etc.) que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do CPC, ou, no mesmo prazo, promovam o 

recolhimento das custas judiciais. Após, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000694-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

ANTONIO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000694-64.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: ANTONIO XAVIER DOS SANTOS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança para o recebimento do chamado 

'seguro obrigatório', decorrente de lesões e incapacidades decorrentes de 

acidentes de trânsito (Seguro DPVAT). Conforme se infere dos autos o 

local do acidente de trânsito e o domicílio do requerente estão localizados 

no município de Aripuanã/MT e a seguradora-ré possui sede na cidade do 

Rio de Janeiro/RJ. A teor do que prescrevem os artigos 46 e 53, inciso V, 

do CPC, bem como da Súmula nº 540, do STJ, o juízo competente, em tese, 

para processar a presente ação seria o do local do fato (Aripuanã/MT), 

domicílio do autor (a mesma cidade do acidente), ou o foro geral, de 

domicílio do réu (Rio de Janeiro/RJ). Posta a questão nesses termos, salta 

aos olhos a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente 

processo, visto que nenhuma das partes possui residência nesta 

Comarca, nem mesmo o acidente de trânsito ocorreu neste município. Ex 

positis, o Foro da Comarca de Juína/MT é incompetente para processar e 

julgar a presente ação de cobrança, e por isso, com fundamento nos 

artigos 46 e 53, inciso V, do CPC, bem como da Súmula nº 540, do STJ, 

declino a competência da presente ação para a Comarca de Aripuanã/MT. 

Decorrido o prazo para eventual recurso, remetam-se os autos com as 

cautelas de estilo. Às providências. Juína/MT, 4 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001271-42.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. S. G. (REQUERENTE)

A. O. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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J. D. S. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo nº 1001271-42.2018.8.11.0025 Requerente: Paulo 

Ricardo Silva Gonsalves Requerido: Jocimara da Silva Gonsalves VISTOS. 

Cuida-se de ação de guarda proposta por Paulo Ricardo Silva Gonsalves 

em face de Jocimara da Silva Gonsalves, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a guarda provisória do infante Antony Ricardo Silva 

Gonsalves. Narra o requerente que conviveu com a requerida e da união 

adveio o nascimento do infante Antony Ricardo Silva Gonsalves, 

atualmente com 07 anos de idade. Aduz que o filho ficou sob a guarda da 

requerida após a separação, que a demandada o impede de conviver com 

a criança, que paga pensão alimentícia regularmente e, por fim, afirma que 

o menor não está frequentando a escola. É o sucinto relato. Fundamento e 

decido. A fixação de guarda e visitas de menores se regem pela mesma 

ideia central que permeia o ordenamento de proteção à criança e o 

adolescente, qual seja, o princípio do melhor interesse do menor, alçado 

pelo legislador à relevante condição de pessoa em desenvolvimento. Vale 

dizer: a guarda/visita, ainda mais quando arbitrada judicialmente e em sede 

liminar, precisa estar consentânea com a ideia de que o menor é 

merecedor de toda atenção, zelo e probabilidade de pleno 

desenvolvimento de sua personalidade, devendo estar sob os cuidados 

daquele que se apresentar mais apto a proporcionar-lhe tais 

prerrogativas. Nesse sentido, considerando a litigiosidade demonstrada 

pelas partes, pertinente a averiguação primária das condições do menor, 

bem como da unidade familiar. Ademais, o provimento judicial antecipatório, 

somente em casos especiais, poderá ser outorgado sem a prévia 

averiguação, ou seja, quando não haja qualquer dúvida, devendo 

escudar-se em elementos suficientes para afastar o perigo da 

irreversibilidade da concessão. Destarte, com o objetivo de sedimentar 

minhas informações acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação 

precipitada da decisão pertinente, opto por determinar a realização 

imediata de estudo psicossocial na residência das partes, devendo 

constar no laudo se o infante tem frequentado a escola regularmente, fixo 

o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do relatório com as 

informações necessárias. Doutra banda, entendo ser necessária a 

tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses e, principalmente, do infante envolvido. Portanto, promova-se a 

citação da demandada, cientificando-a, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação a ser 

designada pelo CEJUSC (art. 695, § 2º do CPC). Consigne-se, NO 

MANDADO, que não havendo autocomposição, sai a ré intimada para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334), salientando, ainda, que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou da requerida à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC, art. 344). Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Ciência ao Parquet. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000674-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000674-73.2018.8.11.0025 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA] EXEQUENTE: ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO 

EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO VISTOS. Cuida-se 

de ação de cobrança de honorários advocatícios proposta por Enádia 

Garcia dos Santos Ribeiro em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

pretendendo o recebimento de créditos advindos do exercício do múnus 

processual decorrente de sua nomeação como advogada dativa em ações 

em trâmite neste Foro. Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Entretanto, com relação ao pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, não verifico a presença dos requisitos 

autorizadores ao deferimento da medida. Segundo o disposto no artigo 98 

do CPC, a concessão das benesses previstas nesse dispositivo de lei 

pressupõe a ausência de condições econômicas e financeiras do 

pretenso beneficiário para suportar o pagamento das custas do processo 

e dos honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

sua família. Na hipótese dos autos, a condição econômica da requerente 

diverge da alegada hipossuficiência econômica para demandar 

judicialmente, uma vez que é advogada que possui inúmeras ações em 

trâmite nesta Comarca, a grande maioria advinda de causas próprias, 

demonstrando aferir renda suficiente a fazer frente ao pagamento das 

custas processuais iniciais. Não é demais lembrar, que as custas 

constituem a justa remuneração dos serventuários pelos serviços 

prestados, e seria injusto importar-lhes o trabalho gratuito em prol 

daqueles que, embora com dificuldades, estão em condições de arcar com 

o ônus do processo. Enfim, entendo que a parte autora não se encaixa na 

classe dos necessitados deste País e, sendo as custas judiciárias 

devidas pela prestação de um serviço específico e divisível, escancara-se 

sua natureza tributária (taxa, nos moldes preconizados no artigo 77 do 

CTN), não podendo o Juízo aviar-se na condição de legislador e conceder 

gratuidade fora das hipóteses de isenção fiscal legalmente previstas. 

Destaque-se que ao contrário de outros entes federativos, não existe no 

Estado de Mato Grosso disposição legal que viabilize o pagamento das 

custas processuais ao final, tampouco que preveja isenção do 

recolhimento de custas a quem tenha servido como defensor dativo em 

processos judiciais; sendo forço ressaltar que o art. 456 da CNGCGJ/MT 

estabelece que as custas devem ser recolhidas no ato da distribuição, 

salvo se a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

como inclusive já decidiu este Sodalício Estadual: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – EXPRESSA VEDAÇÃO 

NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE 

DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO DIREITO DE 

RECORRER À INSTÂNCIA SUPERIOR - PARTE SUCUMBENTE – CABIMENTO 

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO 

IMPROVIDO Se as circunstâncias do Autor não evidenciam a falta de 

condições financeiras de arcar com os custos processuais, a benesse 

legal de gratuidade da justiça há de ser indeferida. O pagamento das 

custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação 

estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo 

item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e 

comprovado qualquer fato que o impedisse o autor de arcar com aquelas 

imediatamente. Sendo a parte sucumbente, cabível sua condenação no 

pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 162674/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017) Doutra 

banda, ainda que a demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que o defensor dativo exerce um múnus 

público, atuando no espaço da omissão do Estado, que por indizíveis 

razões não cuidou de aparelhar a Defensoria Pública em todo território 

estadual para o exercício integral do seu mister constitucional de 

proporcionar assistência judiciária irrestrita e gratuita aos necessitados. 

Desse modo, ainda que não se afigure justo exigir o adiantamento das 

custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios 

advindos da atuação dativa, os quais, diga-se de passagem, deveriam ter 

sido pagos administrativamente, inexiste no ordenamento jurídico vigente 

qualquer ato normativo que possibilite ao magistrado conceder à 

demandante isenção do recolhimento de tais tributos. Vale ressaltar que 

tal matéria é objeto do Projeto de Lei nº 8954/17, que tem como objetivo 

desobrigar o advogado de recolher custas processuais em ações de 

cobrança de honorários advocatícios, tornando indiscutível a necessidade 
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de regulamentação da referida isenção legal. Sendo assim, com espeque 

no que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da 

CNGC/MT, concedo à credora a possibilidade de recolhimento das custas 

processuais devidas, em seis prestações contínuas e sucessivas, sendo 

a primeira em até 15 dias da intimação deste decisum, e as demais nos 

meses subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) 

devendo a Secretaria Judiciária certificar, de imediato, qualquer 

desobediência ou descumprimento dessa ordem, bem como fazer os 

autos conclusos para extinção. A fim de possibilitar o lançamento das 

informações no sistema de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e 

controle desta modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, 

tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 910 do CPC/2015, 

cite-se a Fazenda Pública para opor embargos em 30 (trinta) dias. Caso 

não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (CPC/2015, 

art. 910, §1º). Às providências. Juína/MT, 21 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001225-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI RIBEIRO (AUTOR(A))

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001225-53.2018.8.11.0025. AUTOR: AMAURI 

RIBEIRO RÉU: BANCO PAN S.A. V I S T O S, Cuida-se de ação revisional 

c.c. consignação em pagamento com pedido de tutela de urgência 

promovida por Amauri Ribeiro em face do Banco Pan S/A, na qual 

pretende o demandante a revisão do contrato de financiamento firmado 

com a instituição ré, porque segundo ele há aplicação de juros 

capitalizados. Assevera que celebrou contrato com o requerido no valor 

de R$ 15.977,75, a ser quitado mediante pagamento de 48 parcelas de R$ 

567,94 das quais já foram adimplidas 45 prestações. Afirma, que a taxa de 

juros pactuada foi de 2,43% a.m. e 33,38% a.a., no entanto, a instituição 

bancária tem cobrado juros mensais de 3,17% e, finaliza, pontuando que a 

seu juízo o valor correto da prestação seria de R$ 459,14. Diante dos 

fatos supracitados, pleiteia a concessão de tutela de urgência para 

determinar que o banco-réu se abstenha de incluir seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, ou, se já tenha feito, promova a imediata 

exclusão, a suspensão do contrato ora discutido com a manutenção da 

posse do veículo e a autorização para que deposite em juízo as parcelas 

que entende devidas, no importe de R$ 459,14 cada. É o relato 

necessário. Decido. Analisando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de 

probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco de resultado útil ao 

processo restou evidenciado (CPC, art. 300). Em verdade não há como 

afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para 

aquilatar a verdade real tornando-se necessária a instauração do 

contraditório pleno e exauriente para se possa angariar subsídios 

concretos que confirmem ou infirmem as alegações exordiais. Não se trata 

de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata 

recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a 

antecipação da tutela, até porque segundo o próprio autor já quitou 45 

parcelas das 48 devidas. Ademais, não é correto fazer neste momento da 

ação pré-julgamento, entretanto, diante dos encargos especificados na 

inicial, não tem como afirmar de plano que violam disposição legal. 

Inexistem elementos plausível a conceder a consignação de pagamento, 

em valores pretendidos na inicial, para excluir a mora, primeiro, porque não 

existe demonstração de recusa da instituição-ré em receber o contratado 

e tão pouco, há como afirmar nesta fase processual, que o valor 

pretendido, reflete ao devido. Até então, não existe convicção deste Juízo 

a desconsiderar o contrato firmado, repito necessário se faz aquilatar 

demais provas para se chegar à verdade real. Se não bastasse, a atual 

jurisprudência do STJ, corroborado com a redação da Súmula 596 do STF 

e da Súmula Vinculante 7, evidencia que a simples alegação de que os 

juros pactuados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de 

que a taxa é efetivamente desproporcional. Desta forma, é inviável neste 

primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas 

pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva. Portanto, não 

havendo prova de que os juros pactuados são abusivos, não vislumbro 

verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, não há como 

determinar a abstenção ou até mesmo a exclusão de eventual restrição 

cadastral. Entretanto, faculto o depósito do valor incontroverso pretendido 

na inicial, sem afastar a mora. No que tange à manutenção de posse, 

primeiramente constata-se que o referido pleito está diretamente 

relacionado à descaracterização da mora, já que existindo a mora, é 

plenamente devido o procedimento judicial de busca e apreensão (Súmula 

72 do STJ). Partindo desta premissa e com fulcro as disposições 

consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a manutenção da posse 

somente é devida quando presente a verossimilhança quanto a 

abusividade de encargos incidentes durante o período da normalidade 

contratual, contudo, conforme argumentos acima, não é verossímil a 

alegação de abusividade dos encargos contratados, restando prejudicada 

a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. Diante do exposto, 

faculto o depósito como ali pretendido, sem afastar a mora. Deverá o 

depósito ser efetivado no prazo legal, sob pena de desconsiderar esta 

autorização. Isto posto, resta INDEFERIDO o pedido de antecipação de 

tutela formulado pelo autor. Recebo a petição inicial e DETERMINO a 

remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada. Consigne-se que não 

havendo autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, sob pena de 

incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da 

parte requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou da requerida à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

autora (CPC art. 344). Defiro pedido de Justiça Gratuita. Anote-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001521-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO VENTURA (REQUERENTE)

ROMILDO DE PAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CARVALHO VENTURA (REQUERIDO)

 

Audiência mediação designada para 25/10/2018 08:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001406-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO BELMAR (AUTOR(A))

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEIKIANE DOS SANTOS RODRIGUES (RÉU)

EMILLY DOS SANTOS RODRIGUES (RÉU)

LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS (RÉU)

VIVANE DA SILVA VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

DANYARA MESQUITA DE ABREU
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001406-54.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): AURELIO BELMAR RÉU: LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS, 

EMILLY DOS SANTOS RODRIGUES, HEIKIANE DOS SANTOS RODRIGUES, 

VIVANE DA SILVA VIEIRA VISTOS. Conforme se infere da inicial, o 

requerente, ao argumento de não possuir condições financeiras para 

arcar com as custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do 

benefício processual da gratuidade de justiça. De acordo com o Art. 98 do 

NCPC, considera-se necessitada 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 Art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. do NCPC, que 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. 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, 

intimem-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 219, 

NCPC), completar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do NCPC. No mesmo prazo, em consonância com 

o artigo 319 do CPC, deverá o autor indicar o endereço atualizado dos 

requeridos, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, tornem os 

autos conclusos para deliberações. Às providências. Juína/MT, 14 de 

setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54994 Nr: 1275-77.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERVAL BENTO, SHIRLEI MARCHI BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON DA SILVA BENTO - OAB:Nº18.153, 

JADERSON SILVA BENTO - OAB:OAB/MT 18.153-O

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA NOVA PROPOSTA DE HONORÁRIOS 

LANÇADA PELO SR. PERITO ÀS FLS. 176/178.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 2939 Nr: 366-21.1999.811.0025

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122281 Nr: 2782-63.2016.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERMODAL BRASIL LOGÍSTICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSSON PEREIRA PINTO - 

OAB:OAB/SP 58.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS PIGIONI HORTA 

FERNANDES - OAB:OAB/SP 212.398, PEDRO ANDRÉ DONATI - 

OAB:OAB/SP 64.654

 INTIME-SE, NOVAMENTE, O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA 

PARA, NO PRAZO LEGAL, EFETUAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONFORME JÁ 

MANIFESTADO PELO SR. PERITO EM FLS. 51/53 E 55/56, CONCORDANDO 

COM O VALOR SUGERIDO PELAS PARTES EM FLS. 48, 49/50 E 54. O 

VALOR DEVERÁ SER PAGO NA CONTA CORRENTE Nº 2066-4, BANCO 

BRADESCO, AGÊNCIA 1584-9, EM NOME DE MARCELO JOSÉ PARREIRA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46009 Nr: 136-27.2009.811.0025

 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: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DORNELES DO NASCIMENTO, 

ELIANE VANZELLA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:OAB/MT 20.011-A, CLAUDINEIA SANTOS 

PEREIRA - OAB:22.376/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA DE QUE O 

COMPROVANTE DO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA DEVERÁ SER APRESENTADO NA 

COMARCA DEPRECADA (SINOP-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54232 Nr: 586-33.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO GENESIO LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 116/117.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 128943 Nr: 1881-61.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DOS SANTOS, ELIANE FERNANDES 

DOS SANTOS, ROBERTO CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 128450 Nr: 1565-48.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JUVENIL, IVONE FRANCISCA DE SOUZA 

JUVENIL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 37896 Nr: 1777-21.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS E FIRMINO LTDA, LINDAURA SILVA 

BARROS, JANIO RIBEIRO FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EXECUTADA/REQUERIDA 

PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001230-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID (ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA DAVID (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001230-75.2018.8.11.0025 Vistos, etc. Considerando que 

as falhas apontadas se deram em decorrência de instabilidade do Sistema 

PJe, sendo sanado em razão do restabelecimento do próprio sistema, 

torno sem efeito a Decisão retro. Compulsando os autos, verifico que a 

exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento 

nº 09/2007-CGJ, razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, RECEBO a petição inicial. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à 

parte exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. CITE-SE o executado pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. ADVIRTA-SE que nos embargos, distribuídos por 

dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento, 

nos moldes do artigo 535 do CPC. Caso haja, por parte da executada, 

pedido de desistência do prazo para oposição de impugnação, fica desde 

já homologada, devendo o trânsito em julgado ser certificado nos autos. 

Havendo desistência ou superado o prazo de oposição da impugnação, 

fica, desde já, autorizada a expedição dos ofícios requisitórios/precatórios 

pela via eletrônica. Observe-se que, de acordo com o disposto no art. 

1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o decidido no julgamento do STF RE 420.816-ED, 

Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 21-3-2007, não sendo impugnada a 

execução: Tratando-se de obrigação cujo valor determina a adoção do 

regime de precatório, ficam dispensados os honorários. Tratando-se de 

obrigação de pequeno valor, são devidos honorários, que ficam, desde 

logo, fixados no patamar de 10% do valor executado. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 30 de agosto de 

2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001288-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID (EXEQUENTE)

MARCIA APARECIDA DAVID (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001288-78.2018.8.11.0025 Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, 

§ 3º do Provimento nº 09/2007-CGJ, razão por que, preenchidos os 

requisitos do art. 534, NCPC, RECEBO a petição inicial. DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita à parte exequente, nos termos do art. 98 c/c 

art. 99, § 3º do Novo Código de Processo Civil. CITE-SE o executado 

pessoalmente, na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, 

opor embargos em 30 (trinta) dias, contados da juntada do mandado aos 

autos, não se aplicando ao caso a contagem prevista no art. 229 do CPC, 

nos termos do art. 915, § 3º do mesmo Diploma. ADVIRTA-SE que nos 

embargos, distribuídos por dependência a estes autos e instruídos com 

cópias das peças processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá 

alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no 

processo de conhecimento, nos moldes do artigo 535 do CPC. Caso haja, 

por parte da executada, pedido de desistência do prazo para oposição de 

impugnação, fica desde já homologada, devendo o trânsito em julgado ser 

certificado nos autos. Havendo desistência ou superado o prazo de 

oposição da impugnação, fica, desde já, autorizada a expedição dos 

ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. Observe-se que, de 

acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o decidido no 

julgamento do STF RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 

21-3-2007, não sendo impugnada a execução: Tratando-se de obrigação 

cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam dispensados 

os honorários. Tratando-se de obrigação de pequeno valor, são devidos 

honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar de 10% do valor 

executado. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 30 de agosto de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000368-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID (ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA DAVID (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000368-41.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: MARCIA 

APARECIDA DAVID EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

DESPACHO Vistos em correição. Considerando o Provimento n. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, OFICIE-SE o Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça solicitando a 

elaboração do cálculo de liquidação do débito. Observe-se que, nos 

termos do art. 3º, § 1º do Prov. 11/2017-CM, o ofício deverá ser instruído 

com as seguintes cópias: (a) sentença; (b) acórdão, se houver; (c) o(s) 

título(s) que deu(eram) origem ao cálculo e suas alterações; (d) cálculo 

originário da liquidação e (e) informação referente à prioridade legal. Às 

providências. Juína/MT, 13 de março 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000126-48.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. S. R. (ADVOGADO(A))

A. T. C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. (ADVOGADO(A))

M. S. (REQUERIDO)

G. D. C. E. S. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000126-48.2016.811.0025 Vistos etc. Considerando a 

necessidade de readequação da pauta de audiência da 2ª Vara da 

Comarca de Juína/MT, em virtude do indeferimento do pedido de dispensa 

da convocação desse Magistrado para participar da Audiência Pública da 

Cidadania e Reunião com os Juízes Eleitorais (anexo), REDESIGNO a 

audiência anterior para o dia 18 de outubro de 2018, às 15h30min. 

Providencie a escrivania as intimações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 13 de setembro de 

2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000126-48.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. S. R. (ADVOGADO(A))

A. T. C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. (ADVOGADO(A))

M. S. (REQUERIDO)

G. D. C. E. S. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000126-48.2016.811.0025 Vistos etc. Considerando a 

necessidade de readequação da pauta de audiência da 2ª Vara da 

Comarca de Juína/MT, em virtude do indeferimento do pedido de dispensa 

da convocação desse Magistrado para participar da Audiência Pública da 

Cidadania e Reunião com os Juízes Eleitorais (anexo), REDESIGNO a 

audiência anterior para o dia 18 de outubro de 2018, às 15h30min. 

Providencie a escrivania as intimações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 13 de setembro de 

2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45773 Nr: 5488-97.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFTERGUT N. & ZONEN DIAMANTES BRUTOS E 

INDUSTRIAIS, SÉRGIO KESLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE DIAMANTES 

LTDA., PAULA REGINA TATSCH, SÉRGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE PAES DE BARROS 

ARGUELLO - OAB:11042-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE PAES DE BARROS 

ARGUELLO - OAB:11042-B/MT

 Intime-se o Requerente para que tome as providências necessárias a fim 

de efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça 

para cumprimento do Mandado de Intimação, nos autos supra, no prazo de 

5 (cinco) dias, através de guia online no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 88840 Nr: 2984-79.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDASR, CDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 INTIME-SE A ADVOGADA SUBSCRITORA DA PETIÇÃO DE FL. 76 PARA 

QUE NO PRAZO DE 10 9(DEZ) DIAS PROMOVA O SOLICITADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 88839 Nr: 2983-94.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDASR, CDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 Intime-se a advgada subscritora da petição de fl. 70, para que no prazo 

de 10 (dez) promova o solicitado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 103264 Nr: 3997-45.2014.811.0025

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LUIZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, ICATU 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, GLEISON QUEIROZ DE SOUZA - OAB:12.746/MT, 

Maike Francisco Lipsch - OAB:MT0018081O, WELINTON JOSÉ SERPA 

GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 INTIME-SE O ADVOGADO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DE FLS.246/249, 

PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PROMOVA O SOLICITADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 89 Nr: 808-84.1999.811.0025

 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: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELCHI FRANCISCO POLETTO, IVANIR JOSÉ 

POLETTO, IVO POLETTO, JANDIR ANTONIO DAL BERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

pelo BANCO BAMERINDUS S/A em face de ADELCHI FRANCISCO 

POLETTO, IVANIR JOSÉ POLETTO, IVO POLETTO e JANDIR ANTONIO 

DALBERTO.

Inicial e documentos às fls. 03/56.

Despacho inicial à fl. 58-v.

Citados, os executados ofereceram bens à penhora (fl. 65/84).

Manifestação pelo exequente discordando dos bens ofertados à penhora 

(fl. 97/112).

Decisão refutando ineficazes os bens oferecidos à penhora (fl. 113/116).

Auto de penhora e depósito à fl. 124.

Certidão de sobrestamento em razão de Embargos opostos (fl. 125).

 Cópia da Sentença julgando parcialmente procedente os Embargos à 

Execução (fls. 131/136).

Decisão intimando o exequente para dar andamento à fl. 138.

 Manifestação pela exequente pugnando pela suspensão do feito até 

julgamento do Recurso de Apelação à sentença que julgou parcial 

procedente os Embargos à Execução (fl. 139).

Decisão remetendo os autos ao arquivo provisório até provocação do 

exequente ou o trânsito em julgado dos embargos (fl. 153).

É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando os autos verifico que os mesmos permaneceram arquivados 

provisoriamente desde a decisão de 19/02/2012 até a decisão de 

05/02/2018 que deferiu o desarquivamento para extração de cópias, em 

virtude de ausência total de providências pelo exequente para dar 

prosseguimento à ação.

 Conforme consulta no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, o Recurso que ensejava a suspensão da presente execução fora 

julgado em 09.11.2011 e publicado em 26.11.2011, com certidão de 

transito em julgado em 30.03.2012.

 O exequente foi intimado para ciência do retorno dos Embargos à 

Execução em 27.06.2012, todavia, em que pese ter total ciência do trânsito 

em julgado do acórdão que suspendia a presente execução, nada 

requereu até a data de 17.10.2017, quando peticionou pelo 

desarquivamento dos autos para extração de cópias (fl. 169) e em 

26.04.2018 peticionou requerendo penhora online para satisfação do 

crédito, não fazendo juntar aos autos qualquer demonstrativo da dívida ou 

atualização de valores (176/177).

Assim sendo, observa-se facilmente que o processo ficou paralisado por 

aproximadamente 06 (seis) anos, sem nenhuma diligência útil para obter a 

satisfação do crédito por absoluta inércia da parte exequente.
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Nesse sentido, dispõe o art. 924, inciso V, do CPC, que:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

V – ocorrer a prescrição intercorrente.” (grifo nosso)

Noutro viés, não há que se falar que, quando paralisado o processo 

executivo, se está diante de atitude tolerante da parte exequente e que 

esta tolerância impede a prescrição.

Isso porque, caso pretenda o exequente a preservação de seu direito, 

deve o mesmo fazer uso das ferramentas processuais adequadas 

visando à interrupção do prazo prescricional, providenciando a notificação 

do executado, a movimentação da execução, diligenciando para o regular 

andamento da cobrança executiva, o que não ocorreu por motivos 

insondáveis que só o credor poderia explicar as razões que o levou a 

esperar mais de seis anos para só então se manifestar, contudo, a 

prescrição intercorrente já se operava no presente caso.

Acrescenta-se que o instituto da prescrição intercorrente opera-se 

quando o exequente permanece inerte por prazo igual ou superior ao de 

prescrição do direito material vindicado. Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA 

DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA 

DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) "Prescreve a 

execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). (...) 

Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte 

por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. (...) 

Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem 

que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização 

de bens penhoráveis. (...) Desnecessidade de prévia intimação do 

exequente para dar andamento ao feito. (...) Distinção entre abandono da 

causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. (...) 

Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento 

em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da 

jurisprudência desta Turma. (REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 

13/10/2015. Sem grifos no original)

APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - HIPÓTESE 

DIVERSA DO INSTITUTO DO ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO 

CPC)- SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE POR OUTRO FUNDAMENTO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A prescrição intercorrente se dá quando o 

autor permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição do direito 

material buscado. (...) Importante anotar que a prescrição intercorrente 

difere da extinção do processo por abandono da causa, inclusive quanto 

à natureza - esta última é de direito processual e aquela de direito material. 

(...) Diferentemente da hipótese de extinção do feito por abandono da 

causa, o reconhecimento da prescrição intercorrente não exige a prévia 

intimação pessoal do exequente. (Ap 66363/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017. Sem grifos no 

original).

Dessa forma, considerando se tratar de título executivo cuja prescrição se 

opera em 05 (cinco) anos, nos moldes do art. 206 do Código Civil, e 

estando o processo paralisado há muito mais de 05 (cinco) anos por 

absoluta inércia da parte exequente, outra alternativa não resta senão a 

extinção da presente execução.

Ademais, não se pode admitir que por completa inação do exequente o 

processo se perdure indefinidamente, assoberbando o judiciário e 

mantendo instabilidade jurídica.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto e por tudo que dos autos constam, JULGO e DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art. 924, inciso V, do CPC.

Custas processuais pela parte exequente.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 28 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 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: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 155, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124123 Nr: 3910-21.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

06/12/2018, às 14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138766 Nr: 2592-32.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRISPIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

12/11/2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

VI) Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, VISTA ao 

Ministério Público.
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CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109946 Nr: 2554-25.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARQUES LOBATO, ANTONIO 

MARCOS DA SILVA BORGES, RODRIGO SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010488-92.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARQUES MACEDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010488-92.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: GILMARQUES MACEDO VISTOS. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cuida-se 

de execução de título extrajudicial aviada pelo Comercial de Peças Nello 

Ltda em face de Gilmarques Macedo, distribuída em 28.11.2015. 

Compulsando os autos, nota-se que a demanda se arrasta por mais de 

dois anos sem sequer ter havido a angularização da relação processual, 

isso porque, desde o início da ação o demandado não é localizado para 

citação e, apesar do exequente sempre indicar endereços “novos”, todas 

as diligências restam frustradas. Vale dizer: foi tentada a citação do 

executado por oficial de justiça em pelo menos 5 (cinco) endereços 

diferentes, conforme se infere das certidões de id’s. 1920471, 4175376, 

9601756, 9927884 e 11580895. A Lei de regência do procedimento 

sumaríssimo, que deveria ser simplificado e informal, exatamente porque 

se destina a um processo mais célere, enxuto, cuja cognição deve se 

realizar de modo sumário, amainando os rigores formais do processo de 

cognição exauriente, prevê que não localizado o devedor ou bens 

passíveis de constrição a execução será extinta, colha-se: Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. [g.n.] Se não bastasse 

isso, a longa tramitação e a dificuldade de citação são circunstâncias 

frontalmente opostas aos princípios da celeridade e simplicidade, que 

norteiam os processos que tramitam nos Juizados Especiais. Ademais, é 

dever de o autor indicar o atual e correto endereço do devedor, no caso 

presente, mesmo depois de 5 indicações e quase três anos de tramite o 

executado ainda não foi citado, não restando outra alternativa senão a 

extinção do feito, sob pena de eternização camuflada da demanda em 

questão, ainda sem triangulação processual estabilizada, já que é vedada 

citação ficta nos Juizados Especiais. Além disso, o princípio da razoável 

duração do processo tem destaque especial nos processos regidos pela 

Lei n. 9.099/95, cujo rito já está desvirtuado pela ausência de indicação 

correta do endereço do executado. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELA 

EXEQUENTE DO CORRETO ENDEREÇO DA EXECUTADA. FRUSTRAÇÃO 

DA EXECUÇÃO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL 

COM A CELERIDADE E SIMPLICIDADE DO SISTEMA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS.SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ARTIGO 53, §4º, DA LEI Nº 

9.099/1995. - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006257125, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 24/11/2016) 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO – VÁRIAS DILIGÊNCIAS TENTADAS – 

REQUERIDO NÃO ENCONTRADO – SENTENÇA MANTIDA (TJSP; Recurso 

Inominado 0001280-84.2013.8.26.0152; Relator (a): Patricia de Assis 

Ferreira Braguini; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - 

Itapecerica da Serra; Foro de Piracicaba - 6ª. Vara Cível; Data do 

Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 22/10/2017) Nada disso fosse 

convincente, da análise das dezenas de ações executórias propostas 

pelas empresas Auto Peças Nello Ltda. - EPP e V.S. Comércio de Materiais 

de Construção - ME, não obstante estejam enquadradas no SIMPLES 

federal, pertencem a um mesmo grupo econômico, com sócios comuns em 

ambas sociedades empresariais, o que faz duvidosa a própria legitimação 

ativa das "sociedades microempresárias" para demandarem perante os 

Juizados Especiais, na medida em que a extensão da legitimidade ad 

causam realizada pelo art. 74 da L.C. nº 123/2006 tem um escopo 

específico, ou seja, é voltada a uma finalidade própria, que não deve 

servir a usos inadequados do procedimento sumaríssimo porque a ei nº 

9.099/95 não se presta a servir de uma espécie diferenciada de "juizado 

especial de execuções de títulos extrajudiciais emitidos em favor de 

empresas cadastradas no SIMPLES", o que, aparentemente vem 

acontecendo no caso em tela, nonde diuturnamente as sociedades suso 

mencionadas se valem da facilidade do rito procedimental e de sua 

gratuidade, para executar clientes, pessoas físicas ou jurídicas, como se 

a finalidade dos JECs fosse essa. Pelo exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO, sem resolver o mérito, com fulcro nos art. 51, II c.c. art. 

53, §4º, da Lei n. 9.099/95. Sem custas, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. P. I. C. Às Providências. Juína/MT, 23 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001527-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE OLIVEIRA HENEMAM (EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

 

TENHO O PRESENTE A FINALIDADE DE INTIMAR A PARTE REQUERENTE, 

NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA APRESENTAR O ENDEREÇO 

ATUALIZADO DA PARTE REQUERIDA, TENDO EM VISTA CERTIDÃO 

NEGATIVA DE SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-30.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANES MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001384-30.2017.8.11.0025. REQUERENTE: CRISTIANES MENDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Dispensado o relatório conforme art. 38º da lei 9099/95. 

Trata-se de ação cancelamento de lançamento indevido no serasa c/c 

concessão de tutela de evidência para baixa de positivação junto ao 

serviço de credito c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada 

por CRISTIANES MENDES DE OLIVEIRA em face de BANCO ITAÚ BMG 

CONSIGNADO S/A. Afirma, em síntese, fora surpreendida com um 

empréstimo, feito pelo BANCO BMG S/A, e que, posteriormente, veio a 

saber que se tratava de um empréstimo que sequer foi solicitado, muito 

menos utilizado pela autora “título frio” e, após, para completar sua 

surpresa se deparou com seu nome inscrito no cadastro de proteção ao 

credito. Alega que, procurando solucionar o problema, ou seja, cancelar o 

empréstimo que não solicitara, ligou para a central de contatos onde foi 

atendido pelo ITAU BMG FINANCEIRA, que tal tentativa foi infrutífera. 

Requereu a autora: a) a gratuidade de justiça, b) - a cancelar todo e 

qualquer contrato lançado em desfavor da promovente, e por 

consequência a cancelar toda e qualquer positivação feita em desfavor da 

promovente; c) – a pagar justa indenização a título de Danos Morais a 

promovente. Em sede de contestação a parte promovida arguiu 

ilegitimidade passiva sob o argumento de que trata-se de empréstimo puro 

BMG, não pertencente ao seu conglomerado. E, no mérito, alega a 

inexistência de dano moral e o descabimento da inversão do ônus da 
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prova, acrescentando que, em atenção ao princípio da eventualidade, a 

verba indenizatória a título de danos morais merece ser reduzida em 

atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DECIDO. De 

início, cumpre destacar que a relação firmada entre as partes tem cunho 

consumerista, razão pela qual deverá ser aplicada, para efeitos de 

composição da presente lide, a teoria da responsabilidade objetiva, 

encartada no Código de Defesa do Consumidor. Inicialmente, é certo dizer 

que o Banco BMG S/A e o Banco Itaú Consignado S/A fazem parte do 

mesmo grupo econômico. Sob esse aspecto, é de extrema dificuldade do 

consumidor a identificação perfeita do seu credor, pois as atividades das 

empresas se confundem aos seus olhos, justificando-se, portanto, a 

aplicação da Teoria da Aparência. No mais, é de conhecimento público que 

o Banco BMG e Banco Itaú fizeram acordo de unificação de negócios no 

credito consignado (com desconto em folha), concentrando todas as 

operações relativas empréstimo consignado no chamado Banco Itaú BMG 

consignado. A título de ilustração, segue precedente da Corte Estadual, 

verbis: APELAÇÃO CÍVEL. A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE EMPARTE 

OS PEDIDOS, PARA CONDENAR O RÉU (I) A CANCELAR OS DOIS 

CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO DESCRITOS NA INICIAL E A SUSPENDER, 

POR CONSEGUINTE, OS DESCONTOS DAS RESPECTIVAS PARCELAS 

DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA; (II) A 

RESTITUIR, DE FORMA SIMPLES, TODO O VALOR DESCONTADO DA 

AUTORA, REFERENTE ÀS PARCELAS DOS ALUDIDOS EMPRÉSTIMOS; (III) 

A COMPENSAR A REQUERENTE PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS NO 

VALOR DE R$ 2.000,00 E (IV) A ARCAR COM O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 

APELO DA AUTORA A QUE SE DÁPROVIMENTO E RECURSO DO RÉU A 

QUE SE NEGAPROVIMENTO, PARA MAJORAR A VERBA 

COMPENSATÓRIAPARA R$ 5.000,00. Considerando-se que a Ré, Banco 

Itaú BmgConsignado S.A, participou da cadeia de consumo, não merece 

prosperar o argumento de que o legitimado seria o Banco Bmg S.A. 

Note-se que, no instrumento de contrato de empréstimo consta 

expressamente que o mutuante é o Grupo financeiro BMG. Desta forma, 

como o Itaú e o BMG fazem parte do mesmo conglomerado econômico, a 

Ré é parte legítima. No caso em exame, a Autora comprovou que contratou 

com a Ré os dois empréstimos informados na inicial. Não obstante tal 

contratação, o Banco enviou para Autora dois cheques com valores bem 

inferiores àqueles ajustados pelas partes. Como se não bastasse, o 

sobrenome da Consumidora foi redigido nos cheques de forma errada, o 

que a impossibilitou de receber a quantia neles descrita. Do mesmo modo, 

ficou evidenciado que as parcelas dos empréstimos foram debitadas do 

contracheque da Consumidora, como se a mesma tivesse recebido 

normalmente aqueles valores. Por outro lado, em relação ao pedido de 

compensação por danos morais, tem-se que osdescontos das parcelas 

dos dois empréstimos no contrachequeprivaram a Autora de parcela da 

sua pensão fornecida pelo INSS. Levando-se em conta as circunstâncias 

desse caso concreto, conclui-se que o valor de R$ 2.000,00, fixado pelo 

Juízo a quo, a título de compensação de danos morais, s.m.j., não é apto a 

compensar o dano sofrido nem atende aos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade. Tal quantia deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor mais apto a compensar o dano sofrido e que considera que o 

numerário depositado na conta corrente era proveniente de pensão da 

Autora, cujo caráter alimentar é manifesto. (Apelação No caso dos autos, 

a autora viu-se surpreendida com a contratação de um empréstimo por ela 

não solicitado, no valor de R$ 1.207,13, indevidamente e a inclusão do 

nome serviços de proteção ao credito. Assim, ainda segundo se extrai, 

após reclamar com a demandada acerca da não contratação do mesmo 

via call center, está se manteve inerte em solucionar a demanda de forma 

administrativa. Em sua defesa, a promovida alega que o empréstimo é de 

responsabilidade do BMG PURO, e que o mesmo não faz parte do seu 

conglomerado. Todavia, pelo que se extrai dos autos, tais fatos ocorreram 

em meados de 2015, sendo que, ainda consoante documentos adunados 

pela autora, em abril de 2014 houve a unificação dos negócios de crédito 

das duas instituições financeiras, ITAU e BMG. Neste diapasão, a despeito 

do alegado, forçoso é convir que o promovido não trouxe aos autos 

documento que comprovasse o aduzido, tendo se limitado apenas 

alegá-lo. Assim, embora não confirme que o contrato discutido esteja 

incluído na cessão havida entre as instituições financeiras, é indelével que 

ambas participam da mesma cadeia de consumo e, em razão dos fatos 

narrados na inicial, colaboraram, conforme teoria da Asserção, para a 

ocorrência do evento. Noutro giro, dispõe o inciso III do artigo 39 do CDC 

diz que é vedado ao fornecedor "enviar ou entregar ao consumidor, sem 

solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço". In 

casu, em não tendo solicitado tal empréstimo não pode o autor arcar com o 

seu ônus, ou seja, ser compelido não só a aceita-lo, como também a pagar 

pelas taxas e demais encargos a ele referentes. Por outra banda, 

mormente em se tratando de instituição financeira, a quebra da confiança 

havida, como no caso em exame, fragiliza a relação estabelecida. Por 

derradeiro, a corriqueira e abusiva prática das instituições financeiras, 

como a ora em exame, que impõe o consumidor, hipossuficiente por 

natureza, a contratação de produtos e serviços por ele não queridos, não 

pode ser tido como mero dissabor, mas verdadeira afronta a sua 

personalidade, a ensejar a indenização pretendida”. De fato, o promovido 

não logrou êxito em fazer qualquer prova da contratação do empréstimo. 

Clara, portanto, a falha na prestação do serviço, cabendo, assim, 

responsabilização pelos danos causados. Não obstante, ainda que o fato 

tivesse sido cometido por terceiros, melhor sorte não assistiria à 

demandada porque não pode transferir os riscos de sua atividade ao 

consumidor, já que se beneficia desta espécie falha de contratação. Na 

hipótese, não se trata de mero aborrecimento cotidiano, pois o autora foi 

cobrada e teve seu nome incluído no cadastro de “MAUS PAGADORE” por 

empréstimo não contratados por ela. A quantificação do valor do dano 

moral é matéria delicada, ficando sujeita à ponderação do julgador, que 

deve sempre observar os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, haja vista que embora o art. 5º, inciso V, da Constituição da 

República tenha assegurado a indenização por dano moral, não 

estabeleceu os parâmetros para a fixação. Também devem ser 

observados, para a fixação da verba, o poder econômico do ofensor, a 

condição econômica do ofendido, a gravidade da lesão e sua 

repercussão, não se podendo olvidar da moderação, para que não haja 

enriquecimento ilícito ou mesmo desprestígio ao caráter 

punitivo-pedagógico da indenização. Diante do exposto JULGO 

PROCEDENTE a demanda condeno a instituição financeira BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A de modo, se afigura razoável a compensação por 

danos morais fixada no valor de R$ 5. 000,00 (cinco mil reias) corrigidos 

com juros de mora apartir do evento danoso, a retirada IMEDIATA do nome 

da promovente CRISTIANES MENDES DE OLIVEIRA do cadastro de 

proteção ao credito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00. NULO 

o empréstimo lançado no valor de R$ 1207,13. JUÍNA 12/09/18. Leidiane 

Correia da Silva Juiza 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 12 de Setembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010412-05.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA MARIA DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

DOUGLAS MARCEL DE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (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: 1000890-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (REQUERENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para se manifestar quanto a Certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 17:20h.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246657 Nr: 1452-39.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Totvs S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:SP/175.513, SERGIO MIRISOLA SODA - OAB:SP/ 

257.750

 (...). DECIDO.RECEBO a exordial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil(...)O 

perigo da demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente 

na parte requerente, que poderá vir a se encontrar privada de adquirir 

produtos para revender em sua loja, sendo essa atividade fim da empresa, 

sendo imprescindível estar com seu nome “limpo” para conseguir adquirir 

as mercadorias.Na mesma toada, suspendo exigibilidade do crédito, com 

fulcro no art. 151 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, in verbis:“Art. 

151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:I - moratória;II - o 

depósito do seu montante integral;III - as reclamações e os recursos, nos 

termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;IV - a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança.V – a concessão 

de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação 

judicial; VI – o parcelamento.” (negritos acrescidos) À vista dos 

fundamentos vertidos na preambular, os quais tenho como relevantes e 

verossímeis, e demonstrados prefacialmente os riscos de abalo de crédito 

a que se exporá o Reclamante com o retardamento da prestação 

jurisdicional invocada, DEFIRO a medida requerida a título de antecipação 

de tutela para efeito de determinar a suspenção das cobranças realizadas 

em face a requerente, e a imediata baixa do seu nome nos cadastros de 

inadimplência da SERASA e SPC, a qual se circunscreverá 

exclusivamente à operação de crédito descrita no pedido, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de fixação de multa diária de R$ 300,00 

(trezentos reais), sendo que outras medidas coercitivas serão estipuladas 

oportunamente, caso a parte requerida descumpra a presente 

determinação.CITE-SE na forma requerida para, querendo, responder aos 

termos da presente ação, no prazo legal, sob pena de serem reputados 

verdadeiros os fatos narrados na inicial.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 16 de maio de 

2017.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234443 Nr: 4494-67.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:000.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Vistos;

De pronto, DETERMINO que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE-SE a 

tempestividade dos embargos à execução acostados às fls. 22/27. Se 

tempestivos, RECEBO os embargos.

Nos termos do artigo 920 do Código de Processo Civil, CITE-SE a parte 

embargada para, querendo, apresentar impugnação aos embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Se, eventualmente, com a impugnação, a parte embargada suscitar 

matéria preliminar, ou, se juntar documentos novos, INTIME-SE a parte 

embargante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, DETERMINO que os embargos à execução fiscal de fls. 22/27, 

bem como os documentos de fls. 28/41 sejam DESENTRANHADOS e 

DISTRIBUÍDOS em apartado por dependência a estes autos, conforme 

previsão do artigo 914, §1º, do NCPC e determinação do artigo 1.268, 

caput, da CNGC.

Após a distribuição dos embargos em apartado, APENSEM-OS nestes 

autos.

Cumprida todas as formalidades supramencionadas, tornem-me os autos 

CONCLUSOS para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 04 de abril de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 1624 Nr: 664-89.1998.811.0011

 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: Posto Danúbio Azul Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Batistela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 dias DIAS

AUTOS N.º 664-89.1998.811.0011 – Código: 1624

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Posto Danúbio Azul Ltda, CNPJ: 24765513000151, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Presidente Tancredo Neves, 1.272, Bairro: 

Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

PARTE REQUERIDA: João Batista Batistela, CPF: 17886198115, RG: 

429.714 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua 13 de 

Maio, S/n., Bairro: Tamandaré, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

INTIMANDO (A, S): Requerido (a): João Batista Batistela, CPF: 

17886198115, Rg: 429.714 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Rua 13 de Maio, S/n., Bairro: Tamandaré, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/03/1998

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Trata-se de AÇÃO DE MONITÓRIA ajuizada por POSTO 

DANÚBIO AZUL LTDA, que move em face de JOÃO BATISTA BATISTELA, 

todos devidamente qualificados nos autos. Analisando a certidão de fl. 98, 

vislumbra-se que o advogado do exequente bem como o exequente 

deixou fluir o prazo sem manifestação. À luz do exposto, em razão da 

inércia do postulante, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, III do Novo Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Ciência ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste-MT, 

11 de junho de 2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza de Direito em Substituição 

Legal.

 Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 13 de setembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258468 Nr: 1142-96.2018.811.0011

 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: Dorivaldo de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora das partes da r. decisão de fls. 71 a qual encontra-se 

disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na audiência de 

Instrução designada para o dia 02/10/2018 às 15h30 min, fazendo-se 

acompanhar as partes para e testemunhas, conforme determinado pela 

portaria nº 053/2016

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234443 Nr: 4494-67.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:000.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Intimação do Procurador da parte executada da r. decisão de fls.54 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 84235 Nr: 2894-21.2009.811.0011

 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: Suzy Sumie Matsushita Yasue

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jorge Yassue

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655, 

LUIS PEREIRA PARDIM - OAB:, Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245723 Nr: 935-34.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Porfirio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice de Oliveira Santos, Antonio Alves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora de que foi expedido a Carta de 

Adjudicação do bem constante na inicial a qual encontra-se em cartório 

devendo Vossa Senhoria providenciar as devidas cópias autenticadas .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246657 Nr: 1452-39.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Totvs S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:SP/175.513, SERGIO MIRISOLA SODA - OAB:SP/ 

257.750

 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.: 140850 Nr: 3206-26.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Maria Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado.CONDENO a Autarquia 

Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre 

as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas 

(artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).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.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 inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários 

mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. 

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo 

legal.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 10 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.: 246657 Nr: 1452-39.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Totvs S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:SP/175.513, SERGIO MIRISOLA SODA - OAB:SP/ 

257.750

 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, 06 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256003 Nr: 40-39.2018.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B, 

Nayara São Marco Bassarotti - OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 81 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 02/10/2018, às 15h:00 min, 

fazendo-se acompanhar as partes e/ou testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257652 Nr: 763-58.2018.811.0011

 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: Célia de Jesus Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do CPC.P.R.I.C.Após 

o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.Mirassol D’Oeste/MT, 10 de setembro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250816 Nr: 3435-73.2017.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SdCA, HCTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCCT, WCCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 Vistos.RECEBO a inicial em todos os seus termos.Processo em segredo 

de justiça (NCPC, art. 189, II), eis que DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita, podendo revogá-los a qualquer tempo, caso inverídico as 

alegações. Antes de apreciar o pedido liminar de guarda, em respeito ao 

princípio do menor interesse da criança e não haver perigo in reverso, 

DETERMINO a realização de estudo psicossocial na residência da autora, 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias, com o fito de aferir se ostenta 

condições ao exercício da guarda perseguida.CITE-SE o requerido para 

apresentar resposta no prazo com as advertências de praxe.Ademais, 

com o olhar volvido à 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, trazendo os 

demais pontos da exordial.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, de modo que DESIGNO Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 05/10/2017, às 09h 00min. CITE-SE a 

parte requerida via pracatória para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em 

caso de ser informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe 

seja nomeado um dativo, por este Juízo. Tal solenidade será realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá a parte 

demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, informar por 

meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da 

audiência.Designada a audiência, INTIME-SE a autora na pessoa do seu 

advogado, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 121777 Nr: 163-81.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Guedes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o pagamento da RPV expedida às fls.148/149-v, 

DETERMINO o levantamento do valor depositado, observando a conta 

bancária ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente 

alvará, DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso, no prazo legal.

Transcorrendo o prazo sem manifestação, e, passado o termo constante 

no §1º, do art. 1º, do Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o 

competente Alvará. Outro o cenário, volvam-me CONCLUSOS.

Com o levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

Após, devidamente certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 23 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242767 Nr: 4250-07.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Matias Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, PASQUALI PARISE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido formulado à fl. 49 e, por corolário, determino que a 

Secretaria deste Juízo certifique-se o trânsito em julgado da sentença de 

fls. 48 e, nada mais sendo requerido, arquivem-se.No mais, 

considerando-se que na sentença de fl. 48 determinou o levantamento da 

restrição veicular procedida à fl. 35, consigno que solicitei a baixa do 

gravame pelo sistema RENAJUD do veículo descrito nos autos, conforme 

extrato em anexo.Intimem-se. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 23 de maio 

de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242767 Nr: 4250-07.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Matias Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, PASQUALI PARISE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo B.V. 

FINANCEIRA S/A em face de RODRIGO MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA 

todos devidamente qualificados nos autos.

Conforme petitório de fl. 46, a parte autora não possui interesse de 

prosseguir com a presente demanda, requerendo a extinção do presente 

feito.

Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. Por conseguinte, revogo a liminar deferida às fls. 
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17/17-v, bem como a restrição efetivada à fl. 35, devendo ser procedida 

sua baixa.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste-MT, 20 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257319 Nr: 618-02.2018.811.0011

 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: José Luiz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILTON CARVALHO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 54 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecerem na 

audiência de Instrução designada para o dia 25/10/2018, às 14h30min 

sendo que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo legal, 

sob pena de preclusão, bem como ainda deverão os causídicos 

providenciar as intimações das testemunhas arroladas tempestivamente 

nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do 

mesmo artigo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 26757 Nr: 3101-25.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dagoberto Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Thadeu dos Santos 

Mesquita - OAB:7.836/MT

 Vistos em correição.

Em que pese os autos terem vindo conclusos, verifico que a Secretaria de 

Vara não deu cumprimento às decisões de fls.164 e 167 no que tange à 

intimação da Fazenda Pública Municipal, ora exequente, para se 

manifestar quanto à objeção de pre-executividade de fls.155/163-verso.

Assim, INTIME-SE a exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias. 

Após, CONCLUSOS com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 23538 Nr: 685-84.2006.811.0011

 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: Sebastiana da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Antes de apreciar o pedido de habilitação de herdeiros às fls.142/164 e 

170/176, DETERMINO que INTIME-SE o patrono constituído nos autos para 

juntar comprovantes de residência em nome dos mesmos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da habilitação.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 263370 Nr: 3321-03.2018.811.0011

 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: Minerva S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Manoel Gomes Junior - 

OAB:123351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, oportunidade em que 

DETERMINO a suspensão da exigibilidade dos valores relacionados ao 

IPTU do imóvel matriculado sob o n. 4591 do RGI desta comarca, até o 

desenrolar final do feito.CITE-SE a parte demandada para responder à 

ação no prazo legal.Em sendo apresentada contestação, e suscitadas 

preliminares, À REPLICA (art. 351 do NCPC).CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 12 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.: 252295 Nr: 4222-05.2017.811.0011

 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: Eliana Francisca de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184A

 (...)Assim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da 

presente ação, JULGANDO extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a requerida a pagar à requerente a importância de R$ 

15.000,00 (quinze mil) a título de indenização por DANOS MORAIS, a ser 

corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão (súmula 362 do STJ), 

e ainda, para CONDENAR a requerida ao a efetuar o pagamento da 

indenização prevista na Apólice de Seguros, ante o falecimento de Elton 

Silva nos Santos, no valor de R$ 30.612,24 (trinta mil seiscentos e doze 

reais e vinte e quatro centavos), devidamente atualizados, a serem 

corrigidos monetariamente, pelo INPC e crescida de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês desde a data da habilitação da beneficiária, que é a 

data em que referido valor deveria ter sido pago.Condeno a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico 

obtido, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/15.Após o transito em 

julgado, em nada sendo requerido, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.P. R. I. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de setembro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253517 Nr: 5001-57.2017.811.0011

 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: Zilah Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR TOTALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

Zilah Soares da Silva o benefício de amparo social no importe de 01 (um) 

salário mínimo mensal, desde a data do requerimento administrativo, com 

incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 
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vencida . No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir 

para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, 

até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS 

que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido 

benefício, eis que DEFIRO o pedido de tutela antecipada, consignando que 

as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em 

julgado. Por essa mesma razão, diante do princípio da causalidade, 

CONDENO a autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. ISENTO a parte demandada do 

pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles 

valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do 

inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 

2001.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 inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.P.R.I.C.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259631 Nr: 1679-92.2018.811.0011

 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: Alvina Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, ACOLHO integralmente a pretensão da 

demandante para JULGAR totalmente PROCEDENTE o pedido deduzido na 

inicial e CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício de auxílio-reclusão 

em favor de Alvina Moreira da Silva, no valor legal, a contar da data do 

requerimento administrativo, devidamente atualizados com incidência de 

juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, salvo as 

alcançadas pela prescrição qüinqüenal, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida , sendo que, para o cálculo da correção 

monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.Por 

oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, o referido benefício, eis que DEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de 

execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas 

vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, 

CPC e Súmula 111 do STJ).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.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 inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários 

mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. 

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo 

legal.Mirassol D’Oeste/MT, 13 de setembro de 2018.Henriqueta Fernanda 

C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250816 Nr: 3435-73.2017.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Sirlene de Campos Almeida, HCTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pâmela Cristina Camilo Tudeia, Wesley Cezar 

Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3435-73.2017.811.0011 – Código: 250816

ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: Sirlene de Campos Almeida e Henrique Cezar Tudeia da 

Silva

PARTE RÉ: Pâmela Cristina Camilo Tudeia e Wesley Cezar Campos da Silva

CITANDO (A, S): Requerido (a): Pâmela Cristina Camilo Tudeia Filiação: 

Alvano Costa Tudeia e Marlene Camilo de Vasconcelos, brasileiro (a) 

Endereço: Demais Qualificações Incertas, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/08/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida Pamela Cristina C. Tudeia, acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE GUARDA PROVISORIA COM 

TUTELA DE URGENCIA, tendo com solicitante da presente ação Sirlene De 

Campos Almeida, em favor do menor H. C. T. da Silva, em desfavor de 

Pamela Cristina Camilo Tudeia e contra Wesley Cesar Campos da Silva. I - 

Dos fatos: A requerida detinha a guarda de fato da criança deixou-o com 

a avó paterna à aproximadamente 3 (três) meses, também descritos nos 

autos que o genitor do menor concordou com a guarda para sua mãe Sr. 

Silene conforme procuração. Portanto a requerente já mencionada requer 

a guarda provisória e posteriormente a guarda definitiva do menor para 

melhor, além de um dever, é também um direito, pois permite aos 

detentores do poder familiar realizar a direção da vida dos filhos. II- Direito: 

Normalmente a guarda é exercida por ambos os pais, porem quando a 

situação fática exigir poderá ser exercido por outra pessoa, do núcleo 

familiar extenso, que tenha condições de atender a necessidades de 

cuidado do infante.

 DESPACHO: Indefiro, por ora, o pleito de fl. 36, de modo que 

desentranhe-se o mandado de fl.32, para que o meirinho proceda com a 

tentativa de citação da requerida no segundo endereço constante no 

referido mandado. Caso reste infrutífera a citação pessoal da requerida, 

defiro desde já o pedido formulado à fl. 36, de modo que cite-se o 

executado por via edilícia com o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 256 , II, do Código de Processo Civil, com as advertências legais. 

Transcorrido o prazo para oferta de contestação, desde já, nomeio-lhe 

curador especial, nos termos do art. 72, II do Código de Processo Civil, o 

douto causídico Bruno Martin Sippel Souza, OAB/MT 21.366, arbitrando-lhe 

honorários advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 01 (um) URH (Unidade 

Referencial de Honorários). Intime-se o advogado acerca da presente 

nomeação, bem como para que se manifeste, no prazo legal, conforme 

decisão de fls. 16. Após, vista à parte autora para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de 

julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Eu, Mariana B. R. N. de Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 13 de setembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 176089 Nr: 301-77.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Márcia Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A - Financiamento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DE ROSSO 

AFONSO - OAB:195972, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A
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 INTIMAR o procurador a parte executada para que se manifeste acerca 

do montante apresentado, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

apresentar os dados bancários necessários à devolução. Conforme r. 

decisão de fls. 43/44. Disponivel também no site do TJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235108 Nr: 225-48.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio da Hora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:14133/O

 INTIMAR o procurador da parte requerida de que os autos encontram se 

com vistas, assim sendo, que se manifeste acerca da r. decisão de fls. 

93, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249638 Nr: 2875-34.2017.811.0011

 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: Niedi Dias Cristante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11207-B, Liliane 

Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora de que os autos encontram se com 

vistas, bem como para v. senhoria se manifeste acerca do Laudo Pericial. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 217693 Nr: 3262-54.2014.811.0011

 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: Jair Furlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 INTIMAR o procurador da parte requerida de que os autos encontram se 

com vistas, bem como para se manifestar acerca do Laudo Pericial de fls. 

174/176. No prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 438 Nr: 216-87.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUNAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. OLIVEIRA VERÃO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JUSSARA RASQUIN 

SLHESSARENKO - OAB:1541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 216-87.1996.811.0011 – Código: 438

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SUNAB, Endereço: Av. Tenente Coronel Duarte, N. 

565 - 2º e 3º Andadres, Bairro: Centro, Cidade: Cuiabá-MT, BRASIL

PARTE REQUERIDA: N. Oliveira Verão Braga, CNPJ: 26580639000187, 

brasileiro (a), Endereço: Rua Joaquim Teixeira Alves, 1979, Bairro: Centro, 

Cidade: Dourados--MS

INTIMANDO (S): Executado (s): N. Oliveira Verão Braga, CNPJ: 

26580639000187, brasileiro (a), Endereço: Rua Joaquim Teixeira Alves, 

1979, Bairro: Centro, Cidade: Dourados--MS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/11/1996

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada na pessoa 

do seu representante legal, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela 

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 

(FAZENDA NACIONAL) em face de N. OLIVEIRA VERÃO BRAGA – LORY 

BRAGA, ambos qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor 

inicial de R$ 328,76 (trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis 

centavos), atualizado somente até o ano de 1997. A inicial foi recebida no 

dia 29/11/96, conforme fls. 06, oportunidade em que foi determinada 

citação do executado para pagar o débito. Entre um ato e outro, o feito foi 

arquivado na data de 11/08/98 e até o momento nada foi diligenciado pela 

exequente. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do Código Nacional Tributário 

dispõe que: A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Com o 

advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a redação do inciso I, 

do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo que, tal aplicação 

passou a incidir nos processos executivos fiscais com despacho inicial 

posterior à data de 09.06.2005. Ocorre, no entanto, que desde o 

despacho inicial que determinou a citação do executado, não houve 

qualquer medida capaz de interromper o transcurso do prazo 

prescricional. Tampouco quando do arquivamento dos autos, uma vez que 

desde o ano de 1998, não há qualquer motivação do exequente para fins 

de satisfazer o débito exequendo. A demora no deslinde do feito não 

decorreu por motivos inerentes a este Juízo, isto se deu, no entanto, por 

inércia proveniente da exequente, que não desincumbiu do dever de 

diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, fazendo com que o feito se 

arrastasse além do necessário. Dessa forma, como disposto alhures, o 

incontestável decurso do quinquênio prescricional verificado entre a 

decisão que ordenou a citação do executado e a satisfação do crédito, 

autoriza a este juízo o reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, 

DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo que, com 

espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em 

consequência, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no art. 

487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80. CONDENO o executado 

ao pagamento de custas e honorários, sendo que arbitro este último em 

10% sobre o valor executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §§2º e 

3º, ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento 

da execução fiscal ante o inadimplemento de suas obrigações tributárias 

(TRF-5, AC 00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). DESCONSTITUO 

eventual penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. 

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as 

anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 10 de agosto de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito

Eu, Mariana Brenda R.N. De Oliveira, estagiaria, , digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 6 de setembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 75131 Nr: 1264-27.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samaik Corretora de Seguros de Vida Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT
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JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1264-27.2009.811.0011 – Código: 75131

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT, brasileiro (a), 

fiscalização, Endereço: Av. Getúlio Vargas, Nº 490, Bairro: Centro, 

Cidade: Cuiabá-MT

PARTE REQUERIDA: Samaik Corretora de Seguros de Vida Ltda, CNPJ: 

04229763000160, brasileiro (a), Endereço: Av. Presidente Tancredo 

Neves, Nº 1.408, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

INTIMANDO (S): Executados(s): Samaik Corretora de Seguros de Vida 

Ltda, CNPJ: 04229763000160, brasileiro (a), Endereço: Av. Presidente 

Tancredo Neves, Nº 1.408, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/08/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 14.256,19

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada na pessoa 

do seu representante legal, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Cuida-se execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Nacional em desfavor de Samaik Corretora de Seguros de Vida Ltda. 

Exsurge dos autos a demanda foi ajuizada em 14/04/2009, objetivando o 

recebimento de R$ 14.256,19 (quatorze mil, duzentos e cinquenta e seis 

reais e dezenove centavos), referentes à(s) Certidão (ões) de Dívida 

Ativa nº 12 2 08 001874-00 (fls. 10). Desse modo, a Fazenda Pública 

propôs a presente execução dentro do prazo quinquenal estabelecido. Em 

21/08/2012, este Juízo proferiu despacho para arquivar a execução com 

fundamento no Decreto-lei n.º 1.569/1977, art. 5º e Portaria MF n.º 

130/2012. Da análise dos prazos acima mencionados, observa-se que 

decorreram mais de cinco anos entre a presente data e a data em que foi 

efetivado o arquivamento provisório dos presentes autos, por ser o feito 

executivo de baixo valor. Com efeito, ainda que a Execução Fiscal tenha 

sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem 

baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se 

o processo ficou paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão 

que determinou o arquivamento provisório, pois essa norma não constitui 

causa de suspensão do prazo prescricional, devendo ser reconhecida, de 

ofício, a prescrição intercorrente, com base no artigo 40, § 5º da lei nº 

6830/80, in verbis: Art. 40 (...) § 5 o A manifestação prévia da Fazenda 

Pública prevista no § 4 o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). 

Nesse sentido, colha-se o seguinte aresto da jurisprudência do egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PEQUENO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO - 

DESPACHO CITATÓRIO - EM SEGUIDA DETERMINAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO - PROVIMENTO N. 

18/2007 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE 

MANIFESTAÇÃO - DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS - 

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DISPENSADA A 

NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE 

IMPRESCINDIBILIDADE - AFASTAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 

5º DA LEI 6830/80 - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA - APELO DESPROVIDO. 1 ". [...] 2.Ainda que a 

execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do 

débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da lei 

10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o 

processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que 

determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de 

suspensão do prazo prescricional. precedentes de ambas as turmas de 

direito público. 3. A mesma razão que impõe à incidência da prescrição 

intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis – 

impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis –, também 

justifica o decreto de prescrição nos casos em que as execuções são 

arquivadas em face do pequeno valor dos créditos executados." 4. O § 1º 

do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções 

quando ultrapassado o limite legal – deve ser interpretado em conjunto 

com a norma do art. 40, § 4º, da LEF – que prevê a prescrição 

intercorrente -, de modo a estabelecer um limite temporal para o 

desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas 

ações de cobrança. 5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008 (DJe 

08/06/2009)”. RECURSO ESPECIAL Nº 1.102.554 - MG (2008/0266117-6) 

RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA - JULGAMENTO EM 27.05.2009) 2. " 

[...]2. O art. 40, § 5º, da lei nº 6.830/1980, dispõe que será dispensada a 

manifestação prévia da fazenda pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do ministro de estado da 

fazenda. 3. Por seu turno, a Portaria nº 227/2010, do Ministério da 

Fazenda, estabelece que fica dispensada, para fins de decretação, de 

ofício, da prescrição intercorrente, a manifestação prévia da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nas execuções fiscais cuja 

dívida consolidada seja igual ou inferior a r$ 10.000,00 (dez mil reais)." 

(Apelação Cível nº 1995.51.01.039373-0/RJ, 5ª Turma Especializada do 

TRF da 2ª Região, Rel. Convocado Ricardo Perlingeiro. j. 08.05.2012, 

unânime, e-DJF2R 22.05.2012). (Ap 74605/2013, DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 08/10/2013, Publicado no DJE 10/12/2014) Diante do exposto, 

DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido nestes autos, 

extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, II do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas 

processuais dada a isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei 

Estadual n.º 7603, de 27 de dezembro de 2001. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. C. 

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Eu, Mariana Brenda R. N. De Oliveira, estagiaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 6 de setembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252188 Nr: 4180-53.2017.811.0011

 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: VGPdS, ARPdS, Lucicleia Cirlene Pereira, KNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina M. Dias - OAB:6667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 4180-53.2017.811.0011 – Código: 252188

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Vitoria Gabriela Pereira da Silva e Amanda Rafaela 

Pereira da Silva e Ketully Nayara Pereira e

 REPRESENTANTE (REQUERENTE): Lucicleia Cirlene Pereira, Cpf: 

00805188185, Rg: 1589602-1 SSP MT Filiação: Helio Felicio Pereira e de 

Maria das Graças Pereira, data de nascimento: 26/10/1981, brasileiro(a), 

natural de Mirassol d'oeste-MT, convivente, serviços gerais, Endereço: 

Rua Deputado Vicente Bezerra Neto, Nº 84, Bairro: Alto da Boa Vista, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MTa

PARTE RÉ: Adriano Cardoso da Silva, CPF: 90043111149, Rg: 1328656-0 

SSP MT Filiação: Sebastião Cicero da Silva e Tereza Cardoso da Silva, 

data de nascimento: 19/09/1979, brasileiro(a), natural de Mirassol 

d'oeste-MT, convivente, autônomo, Endereço: Rua João Paulo II, 266, 

Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

CITANDO (A): Requerido (a): Adriano Cardoso da Silva, CPF: 

90043111149, Rg: 1328656-0 SSP MT Filiação: Sebastião Cicero da Silva e 

Tereza Cardoso da Silva, data de nascimento: 19/09/1979, brasileiro(a), 

natural de Mirassol d'oeste-MT, convivente, autônomo, Endereço: Rua 

João Paulo II, 266, Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/09/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 
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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.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Declaratória movida pela(s) autora 

(s) menor (s) de idade (s) V. G. P da S; A.R.P. da S; e K.N.P. Devidamente 

representada (s) pela sua genitora também requerente Sr. (a) Lucicleia 

Cirlene Pereira, em desfavor do requerido(a): Adriano Cardoso da Silva 

acima qualificado, distribuída na data 12/09/2017.

DESPACHO: Vistos. RECEBO a inicial e DEFIRO as beneses da justiça 

gratuita. No mais, tendo em vista que o requerido se encontra em lugar 

incerto e não sabido SE PROCEDA à busca nos sistemas à disposição 

deste Juízo. Sendo está pesquisa frutífera, PROMOVA-SE a citação nos 

moldes do art. 212, §2º, do CPC. Restando as pesquisas infrutuosas, 

DETERMINO a expedição de ofício às empresas de telefonia, para 

informarem endereço da requerida. Não sendo possível a localização do 

endereço da parte requerida, PROCEDA-SE a citação por edital, no prazo 

legal, para responder á lide se assim o quiser, com as advertências de 

praxe. Se inerte desde já nomeio o Dr. Wesley Ferreira 21.095/O. Após, 

DIGA à autora em 10 (dez) dias. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE.

 Eu, Mariana Brenda R. N. De Oliveira, estagiaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 6 de setembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 360 Nr: 128-49.1996.811.0011

 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): Imobiliária Mirassol Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA FILHO - OAB:5.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 128-49.1996.811.0011 – Código: 360

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Procurador do Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis-creci, CNPJ: 14921282000174, brasileiro (a), Endereço: Av. André 

Antônio Maggi Nº 877, Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT

PARTE REQUERIDA: Imobiliária Mirassol Ltda, CNPJ: 24958610000103, 

brasileiro (a), Endereço: Rua 28 de Outubro, Nº 1.050-A, Bairro: Centro, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MT

INTIMANDO (A, S): Executados (as): Imobiliária Mirassol Ltda, CNPJ: 

24958610000103, brasileiro (a), Endereço: Rua 28 de Outubro, Nº 

1.050-A, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/07/1996

VALOR DA CAUSA: R$ 460,19

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida na pessoa de seu 

representante legal, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pelo CONSELHO 

REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 19º REGIÃO em face de 

IMOBILIÁRIA MIRASSOL LTDA, ambos qualificados nos autos, com o 

intuito de receber o valor inicial de R$ 811,46 (setecentos e quarenta e 

três reais e trinta e quatro centavos), atualizado somente até o ano de 

1998. A inicial foi recebida no dia 18/07/1996, conforme fls. 11, 

oportunidade em que foi determinada citação do executado para pagar o 

débito. Entre um ato e outro, a exequente foi intimada para se manifestar 

sobre o leilão negativo na data de 06/05/99 e nada se manifestou. Após, 

foi determinado o arquivamento do feito na data de 21/07/00 e até o 

momento a exequente nada pugnou. Vieram-me os autos conclusos. É a 

síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do Código 

Nacional Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Com o advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a 

redação do inciso I, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo 

que, tal aplicação passou a incidir nos processos executivos fiscais com 

despacho inicial posterior à data de 09.06.2005. Ocorre, no entanto, que 

desde o despacho inicial que determinou a citação do executado, não 

houve qualquer medida capaz de interromper o transcurso do prazo 

prescricional. Tampouco quando do arquivamento dos autos, uma vez que 

desde o ano de 1998, não há qualquer motivação do exequente para fins 

de satisfazer o débito exequendo. A demora no deslinde do feito não 

decorreu por motivos inerentes a este Juízo, isto se deu, no entanto, por 

inércia proveniente da exequente, que não desincumbiu do dever de 

diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, fazendo com que o feito se 

arrastasse além do necessário. Dessa forma, como disposto alhures, o 

incontestável decurso do quinquênio prescricional verificado entre a 

decisão que ordenou a citação do executado e a satisfação do crédito, 

autoriza a este juízo o reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, 

DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo que, com 

espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em 

consequência, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no art. 

487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80. CONDENO o executado 

ao pagamento de custas e honorários, sendo que arbitro este último em 

10% sobre o valor executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §§2º e 

3º, ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento 

da execução fiscal ante o inadimplemento de suas obrigações tributárias 

(TRF-5, AC 00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). DESCONSTITUO 

eventual penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. 

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as 

anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 09 de agosto de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito.

 Eu, Mariana Brenda R.N. De Oliveira, estagiaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de setembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254732 Nr: 5504-78.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDdS, TDdS, Edinéia Duarte de Souza, TDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 5504-78.2017.811.0011 – Código: 254732

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Thaynara Duarte dos Santos e Talita Duarte dos 

Santos e Thaissa Duarte dos Santos e Edinéia Duarte de Souza

Representante (requerente): Edinéia Duarte de Souza, Cpf: 01166363198, 

Rg: 1693536-5 SSP MT, brasileira, solteira, portadora do RG: 1693536-5 

SSP/MT, inscrita no CPF nº 011.663.631-98, residente e domiciliada na Rua 

Amazonas, nº 3969, bairro Cohab Parque da Serra, cidade: Mirassol 

D’Oeste.

PARTE REQUERIDA: Alexandre Pereira dos Santos, Cpf: 92826954172, 

Rg: 1448466-8 SSP MT Filiação: Sebastião Pereira dos Santos e de Idalina 

de Oliveira Santos, data de nascimento: 07/08/1981, brasileiro(a), natural 

de Cáceres-MT, solteiro(a), operador de máquina, Endereço: Rua 

Sebastião F. de Oliveira, Nº. 1345, Cidade: Araputanga-MT

INTIMANDO (A): Requerido (a): Alexandre Pereira dos Santos, Cpf: 

92826954172, Rg: 1448466-8 SSP MT Filiação: Sebastião Pereira dos 

Santos e de Idalina de Oliveira Santos, data de nascimento: 07/08/1981, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), operador de máquina, 

Endereço: Rua Sebastião F. de Oliveira, Nº. 1345, Cidade: Araputanga-MT
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/11/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 1.167,65

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença de Alimentos 

movido por Thaynara Duarte dos Santos, Talita Duarte Santos e Thaissa 

Duarte dos Santos, devidamente representadas por sua genitora Edineia 

Duarte de Souza em face de Alexandre Pereira dos Santos, visando à 

satisfação da prestação jurisdicional. Entre um ato e outro, a parte autora 

anunciou a quitação do débito e cumprimento da obrigação por parte do 

requerido, pugnando pela extinção do feito (fls. 31). Os autos vieram-me 

conclusos. É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tento 

em vista o petitório acostado à f. 31, vislumbra-se que o executado 

efetivou o pagamento integral do débito reclamado pela parte exequente. 

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito e cumprimento da obrigação, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, conforme o art. 85 do 

NCPC. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários de sucumbência, 

porque a parte autora é assistida pela Defensoria Pública Estadual. Após o 

transito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados 

em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 08 de maio 

de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito em Substituição Legal

Eu, Mariana Brenda R. N. De Oliveira, estagiaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de agosto de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001322-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ (ADVOGADO(A))

E. D. S. S. (AUTOR(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - 030.869.431-73 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA AMARAL TORRES (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001322-95.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): EDUARDO DE SOUZA SEBALHO REPRESENTANTE: 

CLEUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA RÉU: ASSOCIACAO CONGREGACAO 

DESANTA CATARINA, ANA CRISTINA AMARAL TORRES Vistos em 

correição; Intime-se a parte autora para que emende a inicial, nos termos 

do art. 32¹, da Resolução TJMT/TP n.º 03/2018, em 15 dias, sob pena de 

indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol d'Oeste, 3 de setembro de 

2 0 1 8  E d n a  E d e r l i  C o u t i n h o  J u í z a  d e  D i r e i t o 

________________________________________________ ¹Art. 32. Será 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001322-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ (ADVOGADO(A))

E. D. S. S. (AUTOR(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - 030.869.431-73 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA AMARAL TORRES (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

 

PETIÇÃO INICIAL EM PDF ANEXO

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000683-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO (ADVOGADO(A))

RODRIGO LOPES DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000683-77.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: RODRIGO LOPES DE BRITO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos em correição; Diante do teor da certidão anexada 

no ID nº 14827179 em que informa que o exequente fora devidamente 

intimado para recolher as custas processuais, conforme determinado na 

decisão exarada no ID nº 13610622, contudo, quedou-se inerte, EXTINGO 

a presente demanda, sem resolução do mérito, com supedâneo no art. 

485, IV do Código de Processo Civil, haja vista que a ausência de 

recolhimento das despesas processuais iniciais configura pressuposto 

processual para a regularidade formal do processo. Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e despesas processuais, se houver. P. R. 

I. C. Mirassol D’Oeste, 30 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001297-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

FAUSTINO TADEU DE CASTILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001297-82.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): FAUSTINO TADEU DE CASTILHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Cuida-se de Ação de 

Concessão de Auxílio-Doença Rural c/c Aposentadoria por Invalidez com 

Pedido de Tutela Antecipada proposta por Faustino Tadeu de Castilho em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em epítome, que se encontra 

incapacitado para o trabalho, razão pela qual postula auxílio-doença, e se 

for constatada a incapacidade permanente, requer a conversão em 

aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria as 

condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram os 

documentos anexados no ID nº 15120727, 15120731, 15120738, 

15120743, 15120750, 15120755, 15120760, 15120768, 15120770 e 

15120775. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De 

proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Código de Processo 

Civil de 2015, DEIXO de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. Incialmente, vislumbro que a parte 

autora requer a tutela específica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício previdenciário pleiteado na inicial, uma 

vez que preenche todos os requisitos para o seu deferimento. Pois bem. 
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Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez que o 

conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Nesse pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. Em 

suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não demonstrou de 

maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada, porquanto a prova documental colacionada 

indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a análise da 

suposta concessão do benefício clamado pela parte requerente. Diante do 

exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio 

rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual 

dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da perícia médica, 

bem como intimar a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a 

perita para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do 

Novo Código de Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários 

periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela 

Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício 

para pagamento ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo 

as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no 

Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Ao arremate, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, 

assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 10 de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001332-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

DORIVAL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001332-42.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): DORIVAL DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Cuida-se de Ação de Concessão 

de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela 

de Urgência proposta por Dorival de Oliveira em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em epítome, que se encontra incapacitado para o trabalho, razão pela qual 

postula auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, 

requer a conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte 

autora preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. 

Com a inicial vieram os documentos anexados no ID nº 15130534, 

15130638, 15130662, 15131669, 15131713, 1513173, 15131759 e 

15131798. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De 

proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Código de Processo 

Civil de 2015, DEIXO de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. Incialmente, vislumbro que a parte 

autora requer a tutela específica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício previdenciário pleiteado na inicial, uma 

vez que preenche todos os requisitos para o seu deferimento. Pois bem. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez que o 

conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Nesse pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 
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bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. Em 

suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não demonstrou de 

maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada, porquanto a prova documental colacionada 

indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a análise da 

suposta concessão do benefício clamado pela parte requerente. Diante do 

exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio 

rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual 

dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da perícia médica, 

bem como intimar a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a 

perita para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do 

Novo Código de Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários 

periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela 

Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício 

para pagamento ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo 

as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no 

Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Ao arremate, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, 

assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 10 de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001340-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA CABRAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001340-19.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOAO BATISTA CABRAL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Vistos em correição. De proêmio, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Noutro giro, a parte autora requer a tutela específica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida 

são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Grifo nossos) Em suma, a parte autora, ao menos no presente 

momento, não demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada, porquanto a prova 

documental colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação 

probatória para a análise da suposta concessão do benefício clamado 

pela parte requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência da parte autora, assim como a sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de 

sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 10 de 

setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001355-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

LUCIANA PEREIRA DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001355-85.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUCIANA PEREIRA DA COSTA SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Cuida-se de Ação 

Ordinária para Concessão de Benefício Previdenciário com Pedido de 

Tutela Antecipada proposta por Luciana em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

epítome, que se encontra incapacitado para o trabalho, razão pela qual 
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postula auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, 

requer a conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte 

autora preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. 

Com a inicial vieram os documentos anexados no ID nº 15201496, 

15201568 e 15201647. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. 

DECIDO. De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Código 

de Processo Civil de 2015, DEIXO de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. Incialmente, vislumbro que a parte 

autora requer a tutela específica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício previdenciário pleiteado na inicial, uma 

vez que preenche todos os requisitos para o seu deferimento. Pois bem. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez que o 

conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. Em 

suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não demonstrou de 

maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada, porquanto a prova documental colacionada 

indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a análise da 

suposta concessão do benefício clamado pela parte requerente. Diante do 

exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio 

rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual 

dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da perícia médica, 

bem como intimar a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a 

perita para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do 

Novo Código de Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários 

periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela 

Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício 

para pagamento ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo 

as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no 

Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Ao arremate, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, 

assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 10 de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001326-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BARRETO LOPES (ADVOGADO(A))

JOSIANE SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001326-35.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSIANE SANTOS DE SOUZA RÉU: INSS Vistos em correição. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, informe os motivos pelos quais não requereu 

no bojo da ação de nº 3108-65.2016.811.0011 - cód. 240423 o 

restabelecimento do benefício previdenciário concedido naquela demanda, 

haja que o referido processo sequer se ultimou. Cumpra-se. Mirassol D' 

Oeste/MT, 10 de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000424-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE PEREIRA MARTINS (AUTOR(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que as requeridas foram 

citadas dos termos da presente ação tendo a requerida RN Comércio 

Varejista S/A protocolado contestação de ID nº14665623 anexado aos 

autos em 10/08/2018 e o requerido Banco Losango S/A protocolou 

contestação de ID nº 15039157 anexado aos autos em 29/08/2018, ambas 

no prazo legal, vez que a audiência de conciliação se realizou em 

14/08/2018(ID 14724298). Certifico ainda que a autora apresentou 

impugnação a contestação da requerida RN em 21/08/2018 (ID14861858). 

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 
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contestação apresentada pela requerida Banco Losango. Mirassol 

D'Oeste/MT, 13 de setembro de 2018. Sonia Barboza Silva de Paula 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 97835 Nr: 208-22.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelminio Arruda Salomé Neto - 

OAB:9.869, Jair Roberto Marques - OAB:8.969 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 253, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido de fl. 252, 

concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que o requerido junte aos autos 

os documentos mencionados na petição supra mencionada."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 167781 Nr: 3356-70.2012.811.0011

 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: Edina Ferreira da Silva Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Rogério de Abreu, Ábita Coelho Flamini 

Castro, Anesia Amaro Cardoso, Ueslaine de Abreu Laet, Ilda Ferreira do 

Nascimento dos Santos, Dina Teixeira de Carvalho, Hilce Massan Boiça, 

Municipio de Cuverlândia, Renata Cristiane da Silva, Rosilaine Gomes 

Alvarenga, Carla Fabiane Pantaleão, Rosemara de Moraes da Silva, Dina 

Pereira Neves, Lucineia Magalhaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Themis Lessa da Silva - 

OAB:15355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, Deyvison Barreto de Souza - OAB:23202, Eder Faustino 

Barbosa - OAB:11.566-A

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

partes não localizadas no mandado de fls. 144/146 e carta precatória de 

fls. 157/171, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251468 Nr: 3814-14.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lourdes Ferreira Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 88, cujo 

dispositivo transcrevo: "À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 83, extinguindo o feito com 

resolução do mérito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 209088 Nr: 1711-39.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 97, cujo 

dispositivo transcrevo:"Vistos em correição; Defiro o pedido de fls. 92, 

razão pela qual suspendo o feito pelo prazo de 90 (noventa) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 158386 Nr: 1455-67.2012.811.0011

 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: Anderson Rodrigo Linhares de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 179, cujo 

dispositivo transcrevo:"Vistos em correição. Tendo em vista o manejo do 

recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social, conforme informado às fls. 177/178, MANTENHO a decisão 

objurgada de fls. 173/174, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram. Aguarde-se a comunicação quanto ao eventual recebimento 

de efeito ativo ao recurso para providências necessárias neste Juízo. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 213993 Nr: 2663-18.2014.811.0011

 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: Lucinéia da Rocha Silva, Eduardo da Rocha Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que forneça o endereço 

atualizado da parte autora, no prazo de 5 dias, tendo em vista o teor do 

documento de fls. 172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226355 Nr: 4943-59.2014.811.0011

 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: Vanilson Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 185, cujo 

dispositivo transcrevo:"Vistos em Correição; Ciência às partes do retorno 

dos autos do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo 

requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os 

autos com as baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238433 Nr: 1992-24.2016.811.0011

 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: ABM, Simone Borges Feltrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 217039 Nr: 3157-77.2014.811.0011

 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: Konvikção Bijuterias Ltda-ME, Hallison Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Silva Xavier Ferreira, Felipe Silva Ferreira 

ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 366/368, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, 

I do Código de Processo Civil, para condenar os requeridos Vitor Silva 

Xavier Ferreira e Felipe Silva Ferreira ME ao pagamento de: a) R$ 

366.276,85 (trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e seis 

reais e oitenta e cinco centavos) a título de danos materiais, acrescido de 

juros de mora no importe de 1% (um por cento), incidente desde a data da 

citação e correção monetária, pelo índice INPC desde a data do efetivo 

prejuízo; e b) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora no importe de 1% (um por cento) ao mês 1% 

ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula n.º 54), e correção 

monetária pelo índice INPC, desde a data do arbitramento da presente 

indenização. Condeno os requeridos ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo. P. R. I. C. Cumpra-se, com a máxima 

urgência, por se tratar de processo inserido na Meta 02/2018-CNJ. 

Mirassol D’Oeste - MT, 27 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza 

de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258702 Nr: 1274-56.2018.811.0011

 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: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Ferreira Tiburtino - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 28, cujo 

dispositivo transcrevo:"Vistos em correição. Em consulta realizada junto 

ao Sistema RENAJUD, foi possível perceber que o veículo descrito na 

inicial não está em nome do requerido, bem como inexiste informação de 

que o veículo encontra-se alienado fiduciariamente, conforme se infere 

por meio do extrato anexo. À vista disso, considerando-se que o veículo 

foi dado como garantia ao contrato de crédito bancário e no Sistema 

Renajud inexiste tal informação nesse sentido, intime-se a parte 

requerente para que se manifeste acerca do expediente anexado, bem 

como esclareça a divergência das informações prestadas, no prazo de 05 

(cinco) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251423 Nr: 3790-83.2017.811.0011

 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: Lairce Macedo Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 102/105, 

cujo dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da 

Lei nº 8.213/91, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento à 

requerente do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, 

Lairce Macedo Mendes, no valor do salário-de-contribuição (a ser 

calculado pelo INSS), inclusive 13º (décimo terceiro) salário, uma vez que 

restou configurada sua incapacidade parcial e permanente".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247800 Nr: 949-31.2017.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAB, MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA FRANCO SILVA - 

OAB:22314/O

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 

160/162, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ex positis, em consonância com 

o art. 33 e ss. do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 487, I do 

CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial para o fim de 

conceder medida de proteção consistente na guarda definitiva de 

Leonardo Aguiar Batista dos Santos, ao seu genitor Marcos Antônio 

Batista e sua tia Sra. Sônia Aparecida Batista. No mais, expeça-se termo 

de guarda definitiva. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250536 Nr: 3295-39.2017.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:18.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 43/44, cujo 

dispositivo transcrevo: "Ex positis, em consonância com o art. 33 e ss. do 

Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de vertido na inicial".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243430 Nr: 4659-80.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pavimat - Terraplanagem e Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8476

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 68, cujo dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, com fundamento no 

inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259158 Nr: 1497-09.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Gonçalves Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos presentes autos 

sobre a informação do perito de que o autor não compareceu perante a 

pericia designada, no prazo legal. Bem como intimá-lo para desconsiderar 

a intimação efetuada através do DJE nº 10336 disponibilizada em 

12/09/2018, vez que equivocada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238605 Nr: 2078-92.2016.811.0011

 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
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 PARTE AUTORA: Geberson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Angela Cristina de Araujo Procopio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MT 11.473/A, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. determinação de fls. 68, 

cujo dispositivo transcrevo:"Vistos em correição; Ante o teor da petição 

de fl. 67, intime-se a parte autora para que providencie os documentos 

indicados na petição supra, no prazo de 15 (quinze) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228443 Nr: 1000-97.2015.811.0011

 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: Vera Lucia Matos dos Santos, Sueli de Lima Neri, 

Tereza Germano Rosa, Sueli dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 202, cujo 

dispositivo transcrevo:"Vistos em correição; Defiro o pedido de fl. 201, 

razão pela qual concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para que a parte 

autora junte aos autos os documentos indicados na petição supra. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 201678 Nr: 316-12.2014.811.0011

 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: MJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPHPdB, TGdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY LUIZ RIBEIRO DEZIDÉRIO - 

OAB:255.116, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391, LUIZ AUGUSTO 

DEZIDÉRIO - OAB:220.794

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 154, cujo dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, HOMOLOGO a 

desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157465 Nr: 2417-90.2012.811.0011

 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: Edna Cristina Mataes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 194, cujo 

dispositivo transcrevo:"Vistos em correição; Manifeste-se a parte autora 

acerca da petição e documentos de fls. 185/193, em 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239236 Nr: 2378-54.2016.811.0011

 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: Fabiana Cássia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 174, cujo 

dispositivo transcrevo:"Em que pese o pedido para o cumprimento de 

sentença elaborado às fls. 164 e seguintes, restou registrado no acórdão 

de fls. 149-vº, a apuração da condição individual dos autores, para efeito 

do montante devido será objeto da fase de liquidação de sentença por 

arbitramento. Sendo assim, intime-se a parte autora para que emende a 

petição de fls. 164 e seguintes ao rito de liquidação de sentença, por 

arbitramento, em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Decorrido o 

prazo supra sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 92555 Nr: 4324-08.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gustavo Sant'Anna Cidin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904, Carlos Eduardo de Lara Mosqueiro - OAB:11178, Elizete 

Aparecida Oliveira Scatigna - OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé Paulo de Assunção - 

OAB:MT 12.060

 Intimar o advogado da requerente para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, se há interesse na continuação do feito, uma vez que fluiu o prazo 

de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259630 Nr: 1678-10.2018.811.0011

 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: Câmara de Dirigentes Lojistas de Mirassol D´Oeste, 

José Carlos Ferreira Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D'Oeste - MT., Euclides 

da Silva Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 124/129, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de determinar ao Município 

de Mirassol d’Oeste se abstenha de aplicar a sanção administrativa 

prevista no art. 177 da LC 001/90 aos associados da parte autora que 

optarem por exercer suas atividades empresariais até às vinte horas nos 

dias úteis, e aos sábados até às dezoito horas, na última quinzena de 

cada ano, ou em outras ocasiões especiais, como o dia das mães, dia dos 

namorados, dia dos pais e o dia das crianças, sob pena de multa a ser 

oportunamente fixada por este Juízo para o caso de descumprimento da 

ordem....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239426 Nr: 2474-69.2016.811.0011

 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: Aristides Nunes da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 149, cujo 

dispositivo transcrevo:"Vistos em correição; Em que pese o pedido para o 

cumprimento de sentença elaborado às fls. 139 e seguintes, restou 

registrado no acórdão de fls. 127, a apuração da condição individual dos 

autores, para efeito do montante devido será objeto da fase de liquidação 

de sentença por arbitramento. Sendo assim, intime-se a parte autora para 

que emende a petição de fls. 139 e seguintes ao rito de liquidação de 

sentença, por arbitramento, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Decorrido o prazo supra sem manifestação, remetam-se os 

autos ao arquivo."

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239434 Nr: 2482-46.2016.811.0011

 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: Madalena Brito de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 162, cujo 

dispositivo transcrevo:"Vistos em correição; Em que pese o pedido para o 

cumprimento de sentença elaborado às fls. 153 e seguintes, restou 

registrado no acórdão de fls. 140, a apuração da condição individual dos 

autores, para efeito do montante devido será objeto da fase de liquidação 

de sentença por arbitramento. Sendo assim, intime-se a parte autora para 

que emende a petição de fls. 153 e seguintes ao rito de liquidação de 

sentença, por arbitramento, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Decorrido o prazo supra sem manifestação, remetam-se os 

autos ao arquivo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239237 Nr: 2379-39.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Catarucci Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 129, cujo 

dispositivo transcrevo:"Vistos em correição; Em que pese o pedido para o 

cumprimento de sentença elaborado às fls. 121 e seguintes, restou 

registrado no acórdão de fls. 106-vº, a apuração da condição individual 

dos autores, para efeito do montante devido será objeto da fase de 

liquidação de sentença por arbitramento. Sendo assim, intime-se a parte 

autora para que emende a petição de fls. 121 e seguintes ao rito de 

liquidação de sentença, por arbitramento, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento. Decorrido o prazo supra sem manifestação, remetam-se 

os autos ao arquivo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249632 Nr: 2874-49.2017.811.0011

 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 Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castelão Supermercado Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeferson Alex Salviato - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 129, cujo dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, com fundamento no 

inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas e SUSPENDO a presente 

execução, até que o presente ajuste cumpra-se integralmente".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239431 Nr: 2479-91.2016.811.0011

 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: Rosimeire Aparecida de Almeida Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 155, cujo 

dispositivo transcrevo:"Vistos em correição; Em que pese o pedido para o 

cumprimento de sentença elaborado às fls. 142 e seguintes, restou 

registrado no acórdão de fls. 127-vº, a apuração da condição individual 

dos autores, para efeito do montante devido será objeto da fase de 

liquidação de sentença por arbitramento. Sendo assim, intime-se a parte 

autora para que emende a petição de fls. 142 e seguintes ao rito de 

liquidação de sentença, por arbitramento, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento. Decorrido o prazo supra sem manifestação, remetam-se 

os autos ao arquivo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 21126 Nr: 1310-55.2005.811.0011

 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: Creusa Gonçalves Perini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte AUTORA para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

54, cujo teor transcrevo: " Certifico eu, infra-assinado, que em 

cumprimento ao Mandado de Intimação, expedido pela MMª Juíza desta 

Comarca de Mirassol D’Oeste – MT, extraído dos autos do código de 

nº.21126, onde figura como Parte Autora – CREUZA GONÇALVES PERINI, 

dirigi-me ao endereço mencionado nos autos, sendo lá, não foi possível 

Intimá-la em virtude de ter sido informado por moradores há mais de 20 

anos como a Sra. Maria Aparecida Dias a Sra. Maria Aparecida Alves os 

Comerciantes Francisco do (Bar do Gaucho) e Sr. Pedro (Mercado), que 

nunca ouviram falar da Autora, estando a mesma em local incerto e não 

sabido. Sendo assim, devolvo o presente mandado em cartório para os 

devidos fins."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256194 Nr: 138-24.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Aparecida Gasparelo Volpato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 92, cujo 

dispositivo transcrevo:"Vistos em correição; Intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do cálculo 

apresentado pela autarquia às fls. 90-vº/91, advertindo-a que transcorrido 

o prazo sem manifestação será interpretado como anuência tácita ao 

pedido de homologação. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228439 Nr: 996-60.2015.811.0011

 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: Verônica Andreia Oliveira Andre da Silva, Rosana do 

Carmo de Fascio, Elizabete Lucena da Silva, Simone Gonsalina Soares, 

Cleuza Xavier Da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 326, cujo 

dispositivo transcrevo:"Vistos em correição;

Defiro o pedido de fl. 325, razão pela qual concedo o prazo de 30 (trinta) 

dias para que a parte autora junte aos autos os documentos indicados na 

petição supra."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 29444 Nr: 90-17.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Benedito de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 198, 

cujo dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 208943 Nr: 1680-19.2014.811.0011

 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: Adilson Barbosa dos Santos, Airton Aparecido Didone, 

Antonio Ramalho de Souza, Amadeu dos santos Chue, Alenizio Souza 

Gomes, Antonio Casado Santiago, Bruno Vilas Boas Panaro Leite, Cacildo 

Lima Martins, Claudinei Dalosto dos Anjos, Denerival Francisco Estorari, 

Cleuza Nunes, Carlos Eduardo Tolon, Cleide Rossin da Silva, Cristiano 

José de Oliveira, Edison Ramalho, Jane Aparecida de Campos, Evanildo 

Luiz da Silva, Israel Francisco de Oliveira, Donizete Camargo, Fátima 

Borghi Martins, Dionisio Valentim Pereira, Irene Claro de Oliveira Santos, 

José Caetano Ribeiro, Irineu Peres Garcia, Edna Aparecida da Silva, 

Donizete Ribeiro da Silva, Edison Gonçalves dos Santos, Ednaldo Machado 

Alves, Eliel Ferreira da Silva, Gemerson Leite da Costa Faria, Sidnei 

Francisco de Melo, JOSUÉ PANISSO, Rita Rosa de Jesus Batista, Nancy 

Barbosa Parreira, Lúcia Dias dos Santos, Luismar Silva de Souza, Luiz 

Mendes de Souza, Maria Onice Martins dos Santos, Mauro Rodrigues de 

Jesus, Maria Aparecida de Macedo, Suely do Prado Oliveira Didone, 

Reginaldo Ferreira Machado, Maria Helena da Cruz Silva, Manoel José 

Custódio, Nelson Tomaz da Silva, Miguel Francisco de Melo, Juscelino da 

Silva Almeida, Luiz Carlos da Silva, José de Paula, Maria Marcelina da 

Silva, Marilurdes Peçanha de Brito Toledo, Nilma Oliveira de Souza, Norival 

Rodrigues, Jose Rodrigues Silva Filho, Juraina Porquiviqui, Justino Correia, 

Luciana Pereira Castilho da Silva, Lucio Oliveira Geraldo, Maria Aparecida 

Martins Orivide, Maria Aparecida Soares dos Santos, Osias Felipe 

Santiago, Sidney de Souza Dagrela, Valdemar Marques Pimentel, Valdeci 

Feliciano Costa, Zumira Antonia da Silva, Wenderson de Souza Camara, 

Valdeci da Silva de Castro, Suely Estela da Silva Morais, Valdeir de Souza 

Nascimento, Vera Lucia de Carvalho Silva, Waldemar Fernandes Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados dos liquidantes para que se manifestem acerca da 

petição e documentos encartados aos autos às fls. 1.583 a 1850, em 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255980 Nr: 24-85.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 82/85, cujo 

dispositivo transcrevo: "À vista do exposto, no termos do art. 487, I do 

CPC cumulado com o art. 45 da Lei 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido na inicial para condenar o Instituto Nacional de Seguro 

Social ao pagamento do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) na 

aposentadoria da parte autora, uma vez que restou efetivamente 

demonstrado que o autor depende de outra pessoa para sobreviver".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250119 Nr: 3090-10.2017.811.0011

 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: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeomar Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

petição carreada às fls. 74/74-v°, em 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257581 Nr: 722-91.2018.811.0011

 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): RENATTO OLIVEIRA CASTRIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 66/69, cujo dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inaugural, com fundamento no art. 

487, I do Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR consolidado 

nas mãos da instituição requerente a posse e a propriedade do bem 

descrito na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei 

n.º 911/1.969".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 102630 Nr: 857-84.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362 - B, Ronaldo Mateus - OAB:10835-e

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte AUTORA para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

188, cujo teor transcrevo: " Certifico, que dirigi-me até a Rua Brasília - n. 

812 e ali procurei pelo Autor: José de Souza Castro, onde fui informado 

pelo atual morador há pouco mais de 04(quatro) meses o Sr. Ailson Adalto 

dos Santos, que alegou desconhecer o autor, informei com a Vizinha da 

frente a Sra. Creuza e o vizinho do lado o Sr. Francisco, os quais 

disseram que há tempos morou naquela casa um senhor, o qual mudou 

para local desconhecido dos informantes, o qual está em local não sabido, 

por isso, DEIXEI de INTIMÁ-LO e devolvo o presente à Central de 

Mandados para os devidos fins. Dou fé."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 74819 Nr: 1213-16.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elias Mendes Leal Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brito de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, Atila 

Silva Gattass - OAB:2308, GUSTAVO TOSTE CARDOSO - OAB:, Licinio 

Carpinelli Stefani - OAB:12806, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, 

Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672, Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391, Edson Ferreira Freitas - OAB:121567, Joice Pinto Pereira 

de Siqueira - OAB:20116/O, Marcelo silva Moura - OAB:12307, 

Roniclei Elias Resende - OAB:20047/o OAB/MT, Thaméya Lourenço 
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Barbosa Silva - OAB:297.478

 Autos n. 1213-16.2009.811.0011 (Código: 74819)

 Vistos em correição.

Os autos vieram conclusos diante do pedido de expedição de Carta de 

Arrematação, bem como mandado de imissão de posse em favor da 

Agropecuária Novo Milênio conforme consta às fls. 1283/1285.

 Pois bem. Antes de analisar a possibilidade de tal procedimento, mister 

esclarecer os objetos ensejadores do desenrolar do feito. De pronto, o 

crédito executivo foi constituído mediante a r. sentença de fls. 138/144, 

onde ficou consignado que o executado José Brito de Souza Junior 

deveria pagar os danos sofridos pelo exequente no que toca aos 

implementos agrícolas (trator e carreta), bem como a produção do 

bananal, datada no ano de 1999.

Com o inadimplemento do crédito constituído, foi apresentado Execução de 

Sentença às fls. 284/286, no qual perseguia o pagamento voluntário e na 

permanência da recusa, a expropriação/penhora de eventuais bens em 

nome de José, tendo sido deferido por força da r. decisão de fls. 289.

 Às fls. 424, certificou-se a existência de bovinos de propriedade do 

executado, os quais foram devidamente penhorados conforme Autos de 

penhora juntados às fls. 428/428v, 435/448v, 443/448v e 448/448v, motivo 

pelo qual foi determinada a conclusão dos atos expropriatórios, nos 

termos da r. decisão de fls. 526/527.

Embargos à execução julgados improcedentes às fls. 534/538v, 

confirmando a regularidade dos autos, uma vez que não há que se discutir 

sobre o cometimento ou não de ato irregular que ocasionou dano ao 

exequente, tendo sido determinada a avaliação do imóvel penhorado às 

fls. 649v/650.

Avaliação juntada às fls. 710, oportunidade em que o exequente 

manifestou concordância com a avaliação às fls. 713, bem como pugnou 

pelo prosseguimento da execução e consequente designação de hasta 

pública.

 Edital do Leilão juntado às fls. 868 e Auto de Arrematação às fls. 925. 

Assim, em que pese ter havido pedido perseguindo a nulidade da 

arrematação, tal foi mantida hígida conforme decisão de fls. 1025/1021, 

bem como mantida pelo e. TJMT às fls. 1265/1266/v, uma vez que inadmitiu 

o recurso porquanto não ser a via eleita ao feito, sendo interposto agravo 

interno (Autos sob nº 0042589-97.2018.8.11.0000) que, por sua vez, foi 

negado provimento com decisão transitada em julgado (ex vi certidão à 

fl.172 daqueles autos).

Dito isso, há que se concluir que não há qualquer irregularidade no ato 

expropriatório já definido quando do auto de Arrematação às fls. 925, visto 

que, como já sedimentado por este r. juízo e pelo e. Tribunal, é clarividente 

o crédito constituído e o direito de persegui-lo pelos meios legais cabíveis, 

in casu, pela penhora de eventuais bens do executado.

 N’outro giro, há informações de cessão de crédito às fls. 962/968v e às 

fls. 970/974 donde se extrai que a peticionante Agropecuária Novo Milênio 

Ltda é a legítima cessionária e exequente, o que foi atendido por meio do 

comando da r. decisão de fls. 1025/1027, in verbis:

“No mais, determino a anotação o nome do Dr. Edson Ferreira Freitas na 

capa dos autos, assim como no rol de advogados atuantes no presente 

feito, para que todas as publicações destinadas à Agropecuária Novo 

Milênio sejam destinadas a ele,

 Deste modo, em que pese tal determinação, não houve a devida 

habilitação dos patronos da nova exequente, tampouco da própria, visto 

que o entendimento à época era a incerteza de nulidade ou não da 

arrematação (fls.1223v).

 Todavia, considerando que o e. TJMT inadmitiu o Recurso que discutia 

sobre a referida anulação, não há motivos que sustentem a não 

habilitação pugnada, razão porque DETERMINO a atualização da capa dos 

autos, bem como ao Sistema Apolo para fazer constar os patronos e a 

nova exequente, qual seja Agropecuária Novo Milênio Ltda, a fim de evitar 

maiores conflitos processuais já exaustivamente aqui debatidos.

Portanto, inexistindo irregularidades acerca da arrematação já 

sedimentada às fls. 925, seus efeitos são preceituados pelo o art. 903 do 

CPC/15, in verbis:

“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo 

juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados 

procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata 

o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos 

prejuízos sofridos.”

De tal sorte, verifico a inocorrência das hipóteses de invalidade, ineficácia 

ou resolutiva do feito realizado às fls. 925, oportunidade em que 

DETERMINO que se EXPEÇA a competente Carta de Arrematação, 

juntamente com mandado de imissão na posse em favor da Exequente, 

nos termos do §3º do art. 903 do CPC/15 , nos estritos termos da decisão 

de 1025/1027.

Consigno que havendo novo pleito de invalidação, deverá ser procedida 

em ação autônoma, nos termos do §4º do art. 903 do CPC/15 .

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249863 Nr: 2977-56.2017.811.0011

 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: Adão Herrera Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do requerente de que foi designado para o dia 

25/10/2018 as 15:00 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE FREITAS SIPPEL SOUZA (REQUERENTE)

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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: 18/12/2018 Hora: 16:30 . 

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, 14 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SUELEN BARBOSA ARGUELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (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: 18/12/2018 Hora: 17:00 . 

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, 14 de setembro de 

2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SUELEN BARBOSA ARGUELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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: 18/12/2018 Hora: 17:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 14 de setembro de 

2018.

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)

 

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:8011039-90.2010.8.11.0011 REQUERENTE: ROBERTO DE 

MELLO CAVALETTI REQUERIDO: OI S.A CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

Certifico que, considerando a apresentação de manifestação pela parte 

impugnada no Id. 15339738, procedo com a expedição de intimação da 

parte impugnante para manifestar-se, 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, tudo nos termos 

da R. Decisão de Id. 15069005. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 14 de setembro de 2018 MAYLA GIMENES DE MELO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000026-72.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

LUIS PINHEIRO FARIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

TERRA BRASIL CAFE E INTERNET LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000026-72.2017.8.11.0011 EXEQUENTE: LUIS PINHEIRO FARIA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

Certifico que, em cumprimento a Ordem de Serviço n. 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos 

documentos juntados ao Id. 15335648 Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 14 de setembro de 2018 MAYLA GIMENES DE MELO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 262853 Nr: 3061-23.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Nilomar Marques da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Possavatis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que através desta, procedo com a intimação do advogado da 

parte querelante, na pessoa do Dr. Gilson Carlos Ferreira, da R. Decisão 

de fls. 025, bem como, da data designada para a realização da audiência 

preliminar, sendo dia 24 de Outubro de 2018 às 17:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 262905 Nr: 3084-66.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Deusdete Vicente Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Maciel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a através desta, procedo com a intimação do advogado da 

parte requerente , na pessoa do Dr. Gilson Carlos Ferreira, da R. Decisão 

constante às fls. 039 dos presentes autos, bem como, da audiênca 

Preliminar designada para a data de 24 de Outubro de 2018 às 17:30 

horas.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 263042 Nr: 3154-83.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Melo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GOES EMERICK - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 263042

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra DANIEL MELO 

DE OLIVEIRA 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.

Por fim, defiro o item nº 03 da cota ministerial de fls. 41/42, pelo que 

determino a expedição de ofício à Autoridade Policial requisitando a 

realização e a juntada nos autos do Laudo de Constatação de Destruição 

ou Rompimento de Obstáculo na residência furtada.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de setembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 262142 Nr: 2713-05.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudson dos Reis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 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 o douto advogado do acusado para apresentar 

a resposta à acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236787 Nr: 1135-75.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Sotero Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 236787

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 589 do CPP, in analogia, mantenho a decisão 

encartada às fls. 227/229, pelos fundamentos nela exarados.

Extraiam-se cópia integral dos autos e encaminhe-se o agravo em 

execução ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

os nossos cumprimentos.

Após, considerando que o agravo em execução não possui efeito 

suspensivo, nos termos do art. 197, da LEP, proceda-se com as 

disposições finais da decisão de fls. 227/229.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste-MT, 13 de setembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228252 Nr: 887-46.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Tertuliano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gilson carlos ferreira - 

OAB:14391

 DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28/11/2018, às 

17h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 228252 Nr: 887-46.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Tertuliano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gilson carlos ferreira - 

OAB:14391

 PROCESSO/CÓD. Nº 228252

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa do acusado, em sede de resposta à 

acusação, alegou preliminares de atipicidade da conduta contra a ordem 

tributária e aplicação do princípio da insignificância, abram-se vistas ao 

Ministério Público para se manifestar acerca das matérias arguidas.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 228252 Nr: 887-46.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Tertuliano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gilson carlos ferreira - 

OAB:14391

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 228252

Vistos, etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo as 

circunstâncias em que a suposta infração penal foi cometida, a 

qualificação do acusado, a classificação do delito e o rol de testemunhas, 

sendo certo que da narrativa fática e dos autos de inquérito policial se 

verifica a presença de indícios suficientes de autoria do delito imputado ao 

acusado.

Em resposta à acusação a defesa almeja a absolvição sumária do réu, 

sob o argumento de que deva ser aplicado o princípio da insignificância e 

atipicidade da conduta contra a ordem tributária.

É a síntese do necessário. Decido.

O denunciado argumentou que a quantia arrecadada na época dos fatos 

fora de R$ 28.714,00, não sendo necessário, portanto, emissão de nota 

fiscal por ser classificado como Micro Empreendedor Individual.

Ocorre que, não há nos autos documentos que comprovem sua inclusão 

na pauta de microempreendedores, tendo em vista ser necessário que 

seja efetuado um cadastro na receita federal e assim adotar um regime 

tributário para o pagamento de impostos. Logo, tal tese não é passível de 

absolvição sumária.

Destarte, tocante alegação da defesa de que se deve aplicar o princípio 

da insignificância no caso em tela, vez que os tribunais superiores 

totalizam o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a propositura de 

uma ação penal, este entendimento utiliza-se nos crimes de tributos 

federais, no entanto, os tributos em questão tratam-se de estaduais e 

municipais, por isso, tal argumento não deve desenvolver-se.

 Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. 

TIPICIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRIMEIRO 

AGRAVANTE: POSSIBILIDADE. VALOR ABAIXO DE 20 (VINTE) MIL REAIS. 

PRECEDENTERECENTE DESTA CORTE. HARMONIZAÇÃO COM 

JURISPRUDÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. SEGUNDO AGRAVANTE: 

IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DA PRÁTICA DE DELITO DA MESMA 

ESPÉCIE. I - Quanto à aplicação do princípio da insignificância no delito de 

descaminho, haja vista a persistente polêmica instaurada no âmbito dos 

tribunais pátrios, a questão foi submetida novamente à apreciação da 

Terceira Seção desta Corte, sob o rito dos recursos repetitivos, a qual 

decidiu reformar o entendimento anterior e fixar a nova tese para o tema 

em debate, em 06/03/2018: "Incide o princípio da insignificância aos crimes 

tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado 

não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do 

disposto no art.20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas 

pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda". (...) IV - Desse 

modo, mostra incompatível com o princípio da insignificância a conduta ora 

examinada, haja vista que a recorrida MARTA reitera em prática da mesma 

espécie. Agravo regimental parcialmente provido para determinar o 

trancamento da ação penal tão somente quanto ao agravante VITOR 

CORREIA ALVES, ante a atipicidade da conduta. Vistos, relatados e 

discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 

Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar parcial provimento ao agravo regimental, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo 

Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. 

Ministro Relator. (Ag Rg no REsp 1675702 / PR AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2017/0136116-9 Relator(a) Ministro FELIX FISCHER 

(1109) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 

12/06/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 20/06/2018).

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.
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Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 28/11/2018, às 17h00min.

Intimem-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262142 Nr: 2713-05.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudson dos Reis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 262142

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra RUDSON DOS 

REIS 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.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 262453 Nr: 2878-52.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antidia Tatiane Moura Ribeiro, Ana Karolyne 

Moraes de Siqueira, Narrara Fernanda da Costa dos Santos, Reginaldo 

José de Camargo Neto, Deivid Luan Arruda e Silva, Wanderson Gabriel 

Moraes de Oliveira, Leandro Rodrigues, Gabriel Marques Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: geovani mendonça de freitas - 

OAB:11473/b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: idário pereira da silva - 

OAB:21450/0mt

 PROCESSO/CÓD. Nº 262453

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelas 

defesas das acusadas NARRARA FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS 

e ANA KAROLYNE MORAES DE SIQUEIRA, salientando que não se fazem 

presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, além de 

possuírem predicados pessoais favoráveis (fls. 216/232 e 280/297).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (fls. 

318/321).

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Analisando as razões deduzidas no pedido em apreço, constato que as 

mesmas não são suficientes para este Juízo reconsiderar sua decisão, 

visto que ausentes fatos novos a justificar a alteração do entendimento 

outrora esposado, pelo que mantenho a decisão que converteu a prisão 

em flagrante em prisão preventiva das rés pelos fundamentos nela 

mencionados.

Quanto à negativa de autoria da requerente Narrara Fernanda da Costa 

dos Santos e Ana Karolyne Moraes de Siqueira, além de apresentarem 

versões contraditórias, qual seja Narrara dizendo que Ana Karolyne foi 

quem entrou em contato pedindo para levá-la à cidade de Mirassol 

D’Oeste, e Ana Karolyne, por sua vez, asseverando que foi a Narrara 

quem a chamou, tem-se que os quatro homens detidos afirmaram que 

todos, incluindo as mulheres, tinham plena ciência do crime que iriam 

cometer.

Outrossim, reforçando os indícios de autoria recaindo sobre a requerente 

Narrara, o custodiado Wanderson asseverou em Delegacia que, ao 

chegarem em Mirassol D’Oeste, ela ligou para uma pessoa, a qual indicou 

onde era a casa que iriam ficar (fls. 68/69), de modo que tese arguida pela 

requerente Narrara, nesta fase processual, não merece prosperar.

 Além disso, convém assinalar que a prisão cautelar foi decretada visando 

assegurar a ordem pública em face da concreta gravidade dos delitos 

imputados, tendo em vista que os acusados, reunidos em 08 (oito) 

indivíduos, associaram-se para o fim específico de cometer o crime de 

furto contra a agência do Banco do Brasil desta urbe, deslocando-se da 

cidade de Cuiabá, na posse de veículo objeto de roubo, com os sinais 

identificadores adulterados, e na posse de vários instrumentos utilizáveis 

para arrombamento e subtração de agências bancárias, a exemplo de 

furadeira, policorte, pé de cabra, discos de corte de metal, maleta 

bloqueadora de sinal, transformador de energia, dentre outros, revelando 

a organização e a complexidade da ação, bem engendrada e com divisão 

de tarefas previamente estabelecidas.

Assim, crimes desta natureza, com tamanha organização e dirigidas a 

estabelecimentos bancários, cada vez mais comuns e que causam danos 

de elevada monta, rompem a almejada paz social e, via de consequência, 

a ordem pública, aumentando a sensação de insegurança, pelo que 

merecem pronta e enérgica atuação do Poder Judiciário para fazer cessar 

tais investidas.

No que tange à tese arguida pela defesa de Narrara de que esta não faz 

parte do grupo criado em uma rede social em que os denunciados 

arquitetaram a empreitada criminosa, tal argumento se confunde com o 

mérito da ação, a ser aferido no decorrer da instrução processual.

Ademais, a título de argumentação, ainda que a acusada não faça parte 

do mencionado grupo de “whatsapp”, isto, por si só, não elide a sua 

participação no evento criminoso, que poderá ser comprovada, 

eventualmente, por outros meios.

 Saliente-se, por fim, que os predicados pessoais das increpadas, quais 

sejam residência fixa, família e emprego lícito, isoladamente, não justificam 

a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos da sua 

manutenção.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA 

- DECISÃO FUNDAMENTADA - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - 

NECESSIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS 

ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉU 

REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES - CONDIÇÕES 

PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O HABEAS CORPUS. - 

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a 

prisão preventiva deve ser decretada, nos termos dos art. 312 e ss. do 

CPP, se houver necessidade cautelar - Estando evidenciada, por meio de 

elementos do caso concreto, a periculosidade do agente e a real 

possibilidade de reiteração delitiva, imperiosa a manutenção de sua prisão 

processual para a garantia da ordem pública e consequente 

acautelamento do meio social - A existência de condições pessoais 

favoráveis não implica a concessão da liberdade provisória, quando 

presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da 

segregação cautelar. (TJ-MG - HC: 10000180178147000 MG, Relator: 
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Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data de 

Publicação: 13/04/2018)

Tocante à alegação da defesa da ré Ana Karolyne de que esta possui 

filho menor, não restou comprovado nos autos que o menor estava sob 

sua guarda no momento da prisão e, principalmente, que possui poder 

familiar sobre ele.

Logo, mantendo-se incólumes os fundamentos da prisão preventiva, 

INDEFIRO o pedido de revogação formulado às fls. 216/232 e 280/297.

Por fim, em relação ao pedido de transferência de unidade prisional da 

denunciada Ana Karolyne Moraes de Siqueira, considerando que os 

denunciados Reginaldo José de Camargo Neto, Wanderson Gabriel 

Moraes de Oliveira e Gabriel Marques Martins foram transferidos para a 

unidade prisional da Comarca de Cuiabá/MT, cidade onde residem seus 

familiares, em atenção ao princípio da isonomia, defiro o pedido 

requestado às fls.244/248, vez que a acusada comprovou seu vínculo 

com a cidade para a qual pretende ser transferida, conforme documentos 

de fls. 256/257.

Deste modo, oficie-se à SEJUDH a fim de atestar se há vagas no presídio 

feminino Ana Maria do Couto May, situado na comarca de Cuiabá/MT.

Na sequência, oficie-se ao Juízo da Execução Penal responsável pelo 

estabelecimento, solicitando sua anuência para a transferência da 

denunciada àquela localidade.

Com a resposta positiva, oficie-se à SEJUDH para providenciar o 

recambiamento da ré para a unidade prisional feminina de Cuiabá.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de setembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001579-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PORFIRIO MARTINS VILELA (ADVOGADO(A))

LUCIENE DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

MARTA JOSE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

IRACEMA MARIA DE FREITAS ANDRADE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DARCI GONCALVES DE LIMA (TESTEMUNHA)

MARIA CELIA DE OLIVEIRA GOMES (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001579-89.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIENE DA SILVA SANTANA REQUERIDO: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Para 

cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 9 de outubro 

de 2018, às 14h30min. Intimem-se as Testemunhas nos endereços 

indicados. No que concerne a intimação da testemunha, cabe ao 

Advogado que a arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de 

considerar o não comparecimento como desistência, nos ditames do art. 

455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado 

comprovar no prazo de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por 

oficial de justiça, desde que de forma fundamentada e de acordo com a 

legislação, ressalvada as hipóteses legais, quando, então, expeça-se o 

respectivo mandado. Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

6 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30752 Nr: 489-83.2006.811.0086

 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: MCBPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGB

 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 fl. 119 , 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):

 Cod. Proc.: 74969 Nr: 289-63.2010.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisson Momo Scariot, Renato Gilberto Bettiato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Bueno Barcellos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Garcia de 

Aquino - OAB:MT 7.691

 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. 116, 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):

 Cod. Proc.: 30753 Nr: 490-68.2006.811.0086

 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: MCBPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGB

 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. 113, 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):

 Cod. Proc.: 74968 Nr: 3425-5.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Bueno Barcellos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Momo Scariot, Renato Gilberto Bettiato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leonardo Garcia de 

Aquino - OAB:MT 7.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 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. 118, 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):

 Cod. Proc.: 27213 Nr: 26-54.2000.811.0086

 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: Luizete Inês Vendrusculo Garbin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PhonesServ. De receb´veis Ltda, Teletrust de 

Recebíveis S/A, Telecomunicaçõe do Mato Grosso, Banco Marka S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Horschuts 

Guimarães - OAB:3.515/MT, João Ricardo Trevizan - OAB:5200, 

Mário Cardi Filho - OAB:MT - 3.584-A, Renato de Perboyre Bonilha - 

OAB:3844/MT, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150A/MT

 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 fl. 257, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 49997 Nr: 1071-10.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tadeu Eduardo de Toledo Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julceu Mognon, Lurdes Albertina Novelli 

Mognon, Cotrim Dias & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Lanzarini - OAB:MT 

11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Fernando Simão - OAB:MT 10.066-B, Geraldo 

Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 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 Executada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 25233 Nr: 183-90.2001.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Francisco de Mendonça Boff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joe Ortiz Arantes - OAB:MT 

1166-A, Marco Antonio Guimarães J. Junior - OAB:MT 10.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 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/Apelada para 

que apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 50163 Nr: 1225-28.2011.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cotrim Dias & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tadeu Eduardo de Toledo Moraes, Julceu 

Mognon, Lurdes Albertina Novelli Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT, Luiz Pedro 

Franz - OAB:MT 14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 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 Embargante para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92995 Nr: 1846-49.2016.811.0086

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Francisco de Mendonça Boff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saulo Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joe Ortiz Arantes - OAB:MT 

1166-A, Marco Antonio Guimarães J. Junior - OAB:MT 10.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aleandra Francisca de Souza 

- OAB:MT 6249, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - OAB:MT 7348

 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/Apelada para 

que apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 33690 Nr: 36-54.2007.811.0086

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcenir Paes Pereira, Saulo Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Francisco de Mendonça Boff, Vilson 

Correa, Carlos Alberto Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Pavoni Rodrigues - 

OAB:177151/SP, Aleandra F. de Souza - OAB:MT 6249, Flaviano 

Kleber Taques Figueiredo - OAB:MT 7348, Marcelo Pereira de 

Lucena - OAB:MT 16528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, ALESSANDRO MARTINS - OAB:MT 4.733-E, Joe 

Ortiz Arantes - OAB:MT 1166-A, Marco Antonio Guimarães J. 

Junior - OAB:MT 10.369

 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 Requerida/Apelada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103489 Nr: 2446-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadir Everaldo Strada, Paulo Mocellin, Marcia 

Cristina Mocellin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54714 Nr: 2194-09.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinda Jane Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OLINDA JANE BARROS, Cpf: 

29218926349, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,79 (Quinhentos e seis reais e setenta e 

nove centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de que o NÃO RECONHECIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612. § 5] da CNGC-TJMT”. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlete Maria Rosa 

Kolodziej, digitei.

Nova Mutum, 14 de setembro de 2018

Marlete Maria Rosa Kolodziej Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40741 Nr: 191-86.2009.811.0086

 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: Ivan Sidinei Gauer Boeff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alpha Films Importação e Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALPHA FILMS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. 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$ 635,39 (Seiscentos e trinta e cinco reais e trinta 

e nove centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de que o NÃO RECONHECIMENTO 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”. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimentos da GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS e R$ 

221,99 (Duzentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos), para 

fins da GUIA DE TAXA JUDICIÁRIA. 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 

e 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 de Nova Mutum, aos cuidados da CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlete Maria Rosa 

Kolodziej, digitei.

Nova Mutum, 14 de setembro de 2018

Marlete Maria Rosa Kolodziej Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112375 Nr: 7217-57.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodoeste Implementos de Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR DE SIQUEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9059/MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110201 Nr: 6056-12.2017.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Puziski, Graciosa Levandoski Puziski, Orlando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix Girão Mattiazzo, José Cristóvão, João 

Belmiro, Elidio, Ana Maria, Laura, Diamar Girão Mattiazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Vanessa Puziski 

Rossarola - OAB:MT 16.914, Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação da parte Requerente, 

através de sua advogada, para apresentar a minuta da petição inicial, 

tendo em vista o deferimento da citação por edital, conforme decisão de fl. 

80.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 100162 Nr: 299-37.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTETO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guinchos Corujão LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa Albino da Silva de 

Campos Pontes - OAB:12.414, Samuel de Campos Pontes - 

OAB:12614-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687, Michell Antônio Breda - OAB:16.990

 Certifico que, nesta data, em cumprimento ao despacho de fl. 62 

encaminho a r. sentença prolatada em 28/02/2018, para publicação no 

DJE, a seguir transcrita: "Sentença.Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Locupletamento Ilícito proposta por Transteto 

Transporte de Cargas Ltda em desfavor de Guinchos Corujão Ltda - Me.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 28/29, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 28/29 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal pelas partes.

Custas pela parte Requerida, honorários conforme constou no acordo.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113394 Nr: 475-79.2018.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Puziski, Graciosa Levandoski Puziski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Milani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Vanessa Puziski 

Rossarola - OAB:MT 16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Autora, 
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através de sua advogada, para apresentar uma minuta da petição inicial, 

tendo em vista a citação da parte Requerida ser por edital, conforme 

deferimento no despacho de fl. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116647 Nr: 2167-16.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. FRANKEN COBRANÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claiton Arzamendia do Nascimento, FAGNER 

DA SILVA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARI BEATRIZ ABREU MASUDA 

FRANKEN - OAB:179205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71472 Nr: 4006-86.2012.811.0086

 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: Herbert Costa Thomann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hostnet Internet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Idalina Pereira Cabral Correa - 

OAB:MT 10.846, Jonathan W. da Costa Oliveira - OAB:13.953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Bueno Carmo - 

OAB:170.586/RJ

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HERBERT COSTA THOMANN, Cpf: 

68928866120, Rg: 1576592-0, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 778,23 (Setecentos e setenta e oito reais e 

vinte e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECONHECIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612. § 5º da CNGC-TJMT”. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlete Maria Rosa 

Kolodziej, digitei.

Nova Mutum, 13 de setembro de 2018

Marlete Maria Rosa Kolodziej Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100229 Nr: 328-87.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joadilson Ribeiroda Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enelci Aparecida Rosa Barbieri, Exata 

Imobiliaria, VITRINE IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA., Valmir Romazini, 

Sidinei Rodrigues de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente 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 fl. 99, 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.: 42819 Nr: 2186-37.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concrelucas Concretos Usinados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Modulo Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 90.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado Construtora 

Modulo Ltda Epp, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o 

CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91971 Nr: 1172-71.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margarete A. N. Cossul Me, Margarete 

Aparecida Nava Cossul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, ABRO VISTAS 

DESTES AUTOS À PARTE AUTORA, para que requeira o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90594 Nr: 308-33.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTRA MAGALHÃES E MAGALHAES LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roselaine Stock - OAB:PR 

70.248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo para a parte requerida 

apresentar Embargos, tão pouco comprovou nos autos o pagamento do 

débito. Nos termos da legislação vigente, e do art. 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora a dar prosseguimento 

ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 15516 Nr: 191-33.2002.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia deMato 
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Grosso-CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Iusaku Suzuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Nogueira Barbosa - 

OAB:MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO 

GROSSO – CREA/MT às fls. 65, em face da sentença de fls. 61, alegando 

que o decisum estaria eivado de omissão e obscuridade.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 65, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 71.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 19043 Nr: 278-52.2003.811.0086

 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: Sergio Massamitsu Arimori, Martinho José Fontana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Galvan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Galvan - OAB:8056/MT, 

Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas partes requerentes 

SERGIO MASSAMITSU ARIMORI e MARTINHO JOSÉ FONTANA às fls. 

291/296, em face da sentença de fls. 290, alegando que o decisum estaria 

eivado de omissão.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 291/296, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 297.

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50078 Nr: 1145-64.2011.811.0086

 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: LL, LBdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Vistos.

Mantenho a decisão recorrida de fl. 46, por seus próprios fundamentos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75474 Nr: 4029-95.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M.Comércio de Ferro e Aço Ltda - ME, Glaucio 

Roberto Stein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ida Glaci Hessller Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a requerida IDA GLACI HESSLLER THEVES está em 

local incerto e não sabido, bem como a parte requerente e este juízo não 

lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja a 

mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.

Em caso de inércia da requerida no prazo previsto no artigo 335 do Código 

de Processo Civil, desde já, nomeio a Dra. Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso, OAB/MT 13.390 como curadora especial, em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.

Desde já, fixo os honorários advocatícios em 04 (quatro) URH’S, conforme 

tabela da OAB/MT, na importância de R$ 3.520,20 (três mil quinhentos e 

vinte reais e vinte centavos).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90409 Nr: 203-56.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipesa do Brasil Comercio de Produtos Plásticos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Carafini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Lorenzetti Marques - 

OAB:SP 104.543, Leandro Bueno Fonte - OAB:SP 271.952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73888 Nr: 2406-93.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Wobeto Baraldi - 

OAB:MT 14.381

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre a impugnação à penhora de fls. 92/99.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91341 Nr: 767-35.2016.811.0086

 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: Maria Correa Barros de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 
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OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114366 Nr: 943-43.2018.811.0086

 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: Cleuda da Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vercilei José Arbugeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110059 Nr: 5968-71.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DOS SANTOS CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, INVESTIMENTO OURO VERDE 

DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT às fls. 38, em face da 

decisão de fls. 37, alegando que o decisum estaria eivado de contradição.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 38, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 46.

 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.: 72702 Nr: 1221-20.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gambetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Rita F de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 49.

Proceda-se as buscas de bens em nome da executada Ana Rita F de 

Sousa,via sistema RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53934 Nr: 1428-53.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guinchos Corujão Ltda - ME, Joao Ricardo 

Nicolau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14687

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Requerida, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da restrição judicial - RenaJud de fls. 514, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53934 Nr: 1428-53.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guinchos Corujão Ltda - ME, Joao Ricardo 

Nicolau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14687

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 509.

Proceda-se as buscas de bens em nome dos executados Guichos 

Corujão Ltda Me e João Ricardo Nicolau, via sistema RENAJUD, 

tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74005 Nr: 2525-54.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Adir Freo, Lucinete 

Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego A. Vargas Nunes - 

OAB:MT 10.220, Eduardo Theodoro Fabrini - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre os documentos de fls. 438, 439 e 458.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 427 de 728



 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85485 Nr: 2242-60.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalia Gomes da Silva ("Rose")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fls. 53/54, uma vez que o feito não prosseguirá 

nos moldes do cumprimento de sentença.

O artigo 922 do Código de Processo Civil assim dispõe sobre a realização 

de acordo nos processos de execução de titulo extrajudicial:

 “Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso.”

 Desse modo, considerando que o executado não efetuou o cumprimento 

da obrigação, o processo de execução de título extrajudicial deverá 

retomar seu curso, a teor do disposto no artigo 922, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil.

 Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89176 Nr: 4495-21.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF PIVETTA TRANPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Tieppo Rossi - 

OAB:MT 13.828-A

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida AMF 

PIVETTA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – ME às fls. 194/196 e pela 

parte requerente CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A. às 

fls. 197/203, em face da sentença de fls. 190, alegando que o decisum 

estaria eivado de contradição e omissão.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 194/196 e fls.197/203, 

em seu efeito interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de 

Processo Civil, eis que tempestivamente apresentados, conforme 

certificado à fl. 204.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72802 Nr: 1320-87.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Gomes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeni Antônio Brezotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silverio Soares de Moraes - 

OAB:12006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Rebeca Aline Becker de Matos - OAB:MT 21483/O

 (...) Considerando que o executado comprovou em juízo o depósito de R$ 

12.000,00 (doze mil reais) diretamente na conta da exequente no dia 

08/06/2010, bem como que apesar de devidamente intimado a exequente 

não impugnou o documento ou a alegação de que o executado entregou 

em mãos o remanescente de R$ 500,00 (quinhentos reais), tenho pelo 

reconhecimento da quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC. No mais, considerando 

que a exequente ajuizou a ação mesmo após a quitação do débito por 

parte do executado, a qual ocorreu aproximadamente 02 (dois) anos antes 

do ajuizamento da ação, considero-o litigante de má-fé, por estar alterando 

a verdade dos fatos, com fulcro no artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Aplico a multa em 10% sobre o valor da causa, bem como 

deverá indenizar a parte contrária pelos prejuízos que sofreu e arcar com 

os honorários advocatícios e despesas do executado, com fulcro no 

artigo 81 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para interposição 

de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em 

julgado. Custas pelos executados. Após, arquivem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37945 Nr: 931-78.2008.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado & Açougue Boa Amizade Ltda, Luiz 

Carlos Gonçalves, José Oliveira Gonçalves, Maria Nunes Gonçalves, 

Milton de Oliveira Gonçalves, Ivaldete de Jesus Gonçalves, Nilza 

Aparecida Paulini Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B, Tiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A/MT

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de MERCADO & AÇOUGUE BOA AMIZADE LTDA, 

LUIZ CARLOS GONÇALVES, MARIA NUNES GONÇALVES, MILTON DE 

OLIVEIRA GONÇALVES, IVALDETE DE JESUS GONÇALVES, JOSÉ DE 

OLIVEIRA GONÇALVES e NILZA APARECIDA PAULINI GONÇALVES, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Proceda a retificação no tipo de ação para fazer constar cumprimento de 

sentença.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54338 Nr: 1824-30.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana de Oliveira, Hilário Schiefelbein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana de Oliveira - 

OAB:RS/57.936B, Hilario Schiefelbein - OAB:MT 12.532-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre o petitório de fls. 70/71.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79669 Nr: 2785-97.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Fanciscato Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaviano Olavo Pivetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Franciscato Sanches - 

OAB:MT 2321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adryeli Aparecida da Costa 

Miranda - OAB:MT0018771O, ALDO JOSÉ DALLABRIDA ALMEIDA - 

OAB:17342, Augusto Barros de Macedo - OAB:7667/MT, Carla 

Regina Dall'' Agnol Muller - OAB:11.603, Rafael Pivetta Gavlinski - 

OAB:9.536/MT

 Vistos.

Em tempo, determino a inclusão do nome da autora CONSTRURIO LTDA no 

polo ativo da ação.

No mais, ante o informado à fl. 253, no sentido de que nos autos de nº 

1022535-38.2016.811.0041 foi determinada a penhora de valores nestes 

autos, oficie-se à 5ª Vara de Cuiabá, solicitando informações.

A decisão de fl. 251 foi publicada do DJE no dia 24/11/2017, iniciando-se a 

contagem do prazo no próximo dia útil subsequente, qual seja, 27/11/2017.

Assim, considerando que os autos se encontravam em carga para o 

gabinete desde o dia 28/11/2017, restituo o prazo para o executado em 

relação à decisão de fl. 251, iniciando-se a contagem do prazo da 

publicação desta decisão na imprensa oficial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94272 Nr: 2590-44.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilela Com. Cereais e Insumos Agricolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 4 Irmãos Agricultura e Pecuária Ltda - ME, Jairo 

de Moraes Gianotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B, Marco 

Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170B

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDUCIAL apresentada por 

VILELA COM. CEREAIS E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA em face de 4 

IRMÃOS AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA – ME e JAIRO DE MORAIS 

GIANOTTO, todos devidamente qualificados nos autos.

 Às fls. 44/47, o exequente apresentou cumprimento de sentença com 

fulcro nos artigos 829 e seguintes do Código de Processo Civil, pleiteando 

pela citação dos executados para efetuarem a entrega de 1.488 (um mil, 

quatrocentos e oitenta e oito) sacas de soja de 60kg cada.

 À fl. 48, recebido o cumprimento de sentença com fulcro no artigo 523 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

 Às fls. 49/50, o exequente pleiteou pela expedição do mandado de 

penhora e avaliação.

 À fl. 52, certidão de decurso de prazo para os executados.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato.

Decido.

 De proêmio, chamo o feito à ordem e revogo todos os atos processuais 

praticados após a homologação do acordo de fls. 38, uma vez que o feito 

não prosseguirá nos moldes do cumprimento de sentença.

O artigo 922 do Código de Processo Civil assim dispõe sobre a realização 

de acordo nos processos de execução de titulo extrajudicial:

 “Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso.”

 Desse modo, considerando que o executado não efetuou o cumprimento 

da obrigação, o processo de execução de título extrajudicial deverá 

retomar seu curso, a teor do disposto no artigo 922, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil.

 Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47780 Nr: 3204-59.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado e Açougue Boa Amizade Ltda -Me, 

Luiz Carlos Gonçalves, Maria Nunes Gonçalves, Ivaldete de Jesus 

Gonçalves, Milton de Oliveira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Vistos.Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pelo 

BANCO DO BRASIL S/A em face de MERCADO E AÇOUGUE BOA 

AMIZADE LTDA – ME, LUIZ CARLOS GONÇALVES, IVALDETE DE JESUS 

GONÇALVES, MARIA NUNES GONÇALVES e MILTON DE OLIVEIRA 

GONÇALVES, todos devidamente qualificados nos autos. Às fls. 138/139, 

decisão em que deixou de apreciar as exceções de pré-executividade, 

uma vez que não há no feito penhora de valores, bem como restou 

deferida a penhora de bens via sistema Renajud. Realizada constrição de 

veículos dos executados às fls. 140/143.Às fls. 144/156, os executados 

juntaram novos documentos informando que foi realizada penhora de 

valores via Sistema Bacenjud em suas contas.À fl. 157, constatado o 

extravio da decisão e da minuta de bloqueio, ocasião em que restou 

determinado que fossem novamente encartadas no feito e, por 

consequência, que o feito fosse renumerado. Vieram os autos conclusos. 

É o relato. Fundamento e decido. De proêmio, recebo os petitórios de fls. 

120/125 e 126/135 como impugnação à penhora. No mais, determino a 

intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre as impugnações à penhora de fls. 120/125 e 126/135. 

Outrossim, intime-se o executado Luiz Carlos Gonçalves da penhora de 

valores realizada à fl. 116/117, para, querendo, apresentar impugnação à 

penhora, no prazo legal. Por fim, intime-se o exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe o endereço onde os veículos localizados via 

Sistema Renajud às fls. 140/141 possam ser encontrados para 

concretização da penhora, sob pena de baixa na restrição. Cumpridas 

todas as determinações, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102755 Nr: 1967-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Bisello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Oliveira Lemes Pereira - ME, Leandro 

de Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 Vistos.

Oficie-se ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe se a parte executada CLAUDIA OLIVEIRA 

LEMES PEREIRA – ME juntou Carta de Preposição, conforme se 

comprometeu no acordo entabulado às fls. 19/21.

Em seguida, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48793 Nr: 29-23.2011.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Bueno de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves 

Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Deixo de apreciar o petitório de fl. 79, uma vez que se trata de mera 

reiteração do que já foi apreciado às fls. 70 e 78, bem como registro que 

eventual irresignação da parte deverá ser manifestada por meio da seara 

recursal cabível.

 Assim, intime-se a parte requerente para dar efetivo prosseguimento ao 

feito, informando nos autos o endereço atualizado do requerido ou 

comprovando por meio de prova documental que não obteve êxito em 

localizar novos endereços para citação do requerido, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28595 Nr: 1511-16.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Witts dos Santos Neto, Maurício 

Agostinho Borsato, Enio Silvio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171, Edgar Kindermann Speck - OAB:23539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Outrossim, verifico que também foi penhorada a importância 

importância de R$ 210,09 (duzentos e dez reais e nove centavos), não foi 

objeto de impugnação, ocasião em que deve ser liberado em favor do 

exequente. Assim, determino a liberação dos valores de R$ 9.893,20 

(nove mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos) e $ 210,09 

(duzentos e dez reais e nove centavos), penhorados do executado Enio 

Silvio dos Santos, em favor da exequente, na conta informada à fl. 219.Em 

relação ao valor de R$ 163,45 (cento e sessenta e três reais e quarenta e 

cinco centavos) penhorados do executado Jorge Wittes dos Santos Neto, 

verifico que até a presente data este não foi intimado da penhora, de modo 

que determino a intimação do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, forneça nos autos o endereço atualizado do executado, a fim de que 

possa ser intimado da penhora realizada. Apresentado novo endereço, 

independente de nova conclusão, expeça-se a respectiva carta e/ou 

mandado de intimação do executado acerca da penhora realizada às fls. 

174/177. Por fim, expeça-se o respectivo mandado para penhora e 

avaliação do bem indicado às fls. 220/221. Efetuada a penhora intime-se o 

executado, bem como o cientifique do prazo para a apresentação de 

embargos à penhora.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90713 Nr: 382-87.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Brancalione, Clarizete Dativa Brancalione

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovelina Lourdes Scaravonatti Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o petitório de fl. 56/58, informando a possibilidade de transação entre 

as partes, designo audiência preliminar de conciliação para o dia 

07/11/2018 às_15:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC.

 Intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem a referida 

audiência.

Caso não haja a composição amigável entre as partes, retornem os autos 

conclusos para apreciação dos demais pedidos constantes nos autos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75073 Nr: 3629-81.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Sartori, Sônia Regina Bettiato Sartori, Maria 

Angélica Bettiato Sartori, Norberto Luiz Sartori (Espolio), Juliana Luiza 

Sartori, Gustavo José Sartori, Tiago Filipe Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfeo Boscoli Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Kuster Andriata - 

OAB:43663/PR, Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A, Wilson 

Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012, Marcos Tomás Castanha - OAB:4575/MT

 INTIMAÇÃO das partes e seus assistentes técnicos, por seus 

advogados, para QUE FIQUE CIENTE DO INÍCIO DOS TRABALHOS 

PERICIAIS, O QUAL INICIAR-SE-Á NO DIA 09/10/2018 - TERÇA-FEIRA ÀS 

14:00HORAS, TENDO COMO PONTO DE PARTIDA/ENCONTRO DAS 

PARTES E ASSISTENTES TÉCNICOS, O ÁTRIO DO FÓRUM DA COMARCA 

DE NOVA MUTUM/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50948 Nr: 1992-66.2011.811.0086

 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: Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Rodrigues Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81586 Nr: 4382-04.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Beserra de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Procuradoria do 

Estado de Mato Grosso

 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: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida 

ESTADO DE MATO GROSSO às fls. 59, em face da sentença de fls. 57, 

alegando que o decisum estaria eivado de omissão.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 59, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 60.

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50676 Nr: 1729-34.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 
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Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente 

GENIVALDO GARCIA às fls. 50, em face da sentença de fls. 49, alegando 

que o decisum estaria eivado de omissão.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 50, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 51.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47135 Nr: 2559-34.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuel Martinho, Fernando Henrique Mazo Fávero, João 

Batista Pereira da Silva, Luciana Cristina Martins Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo de Souza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Afonso Petenatti - 

OAB:MT 12.230-A, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município, podendo ser utilizado por toda e qualquer 

pessoa mediante pagamento de taxa mínima.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100534 Nr: 516-80.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Gomes - OAB:SP 

265.959, Emilene Aparecida Martins e Souza - OAB:SP 262.785, 

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - OAB:378112, Ieda Maria Pando 

Alves - OAB:SP 125.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 41.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado João Paulo 

Giacomelli, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93754 Nr: 5037-39.2015.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline Santana dos Santos - 

OAB:SE 7.192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ LITO SENA, Cpf: 40711633568, Rg: 

819.798, natural de Acorizal-MT, casado(a). 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 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR ANDAMENTO AO PROCESSO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 13 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76052 Nr: 4628-34.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia da Silva Schmitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 47/48 visto que já foi realizada busca de 

ativos financeiros via Sistema Bacenjud, conforme fls. 38/39, bem como 

que a parte autora não demonstrou a alteração da situação financeira da 

executada.

 Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, de 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100485 Nr: 489-97.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rigoni e Bortoli LTDA - ME, Rodrigo Rigoni, 

Tulaine Aparecida Bortoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de penhora online de ativos financeiros por meio do 

sistema Bacenjud (fls. 64), devido a parte não apresentar a memória de 

cálculo atualizada.

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 10 (dez) 

dias, trazer aos autos o que lhe é devido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83162 Nr: 898-44.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneu Tech Ltda., Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Ferreira - ME, Agnaldo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eurico Marques Luz - 

OAB:MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 53 visto que já foi realizada busca de ativos 

financeiros via Sistema Bacenjud, conforme fls. 42/43, bem como que a 

parte autora não demonstrou a alteração da situação financeira do 

executado.

 Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, de 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 18030 Nr: 209-20.2003.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Maraschini, Juraci Ronsani, Rogerio Antonio 

de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432/MT, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Determino a expedição de nova Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

devendo ser observada a compensação dos valores já homologada à fl. 

538.

 Assim, intime-se o executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente nos autos o calculo atualizado do débito, com a respectiva 

compensação dos valores.

 Apresentado o cálculo, expeça-se imediatamente a Requisição de 

Pequeno Valor – RPV.

 Com a vinda da informação do levantamento de valores, retornem os 

autos conclusos para extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 36460 Nr: 2775-97.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Alves Frota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a decisão proferida nos autos de Agravo de Instrumento carreada às 

fls. 206/216, determino que seja realizada a penhora sobre os direitos 

originários do contrato de compra e venda objeto da presente execução.

 Efetivada a penhora dos direitos originários do contrato de compra e 

venda, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Em seguida, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102509 Nr: 1779-50.2017.811.0086

 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: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M P MANUTENCAO E REPARACAO, LUCINETE 

DA SILVA SOUZA, MAURO BRANCALIONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA promovida pela COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE – SICREDI 

OURO VERDE em face de M. P. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, LUCINETE 

DA SILVA SOUZA e MAURO BRANCALIONE, todos já qualificados nos 

autos.

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento às fls. 50, os 

devedores não quitaram os débitos, bem como não ofereceram embargos, 

conforme certidão de fls. 59.

Às fls. 57/58, o autor postulou pela conversão em execução.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem pagamento da dívida, 

CONVERTO a decisão inicial mandamental em título executivo judicial. 

Igualmente, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do artigo 701, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, devendo 

proceder-se às retificações necessárias.

Intimem-se o executado para pagar a importância devida, no prazo de 15 

(quinze) dias, segundo artigo 523, do Código de Processo Civil.

Ficam advertidos os executados que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), conforme o § 1°, 

do mesmo artigo e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) do valor exequendo.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Por fim e mais importante, PROCEDA-SE ÀS RETIFICAÇÕES NO SISTEMA 

APOLO, CONVERTENDO-SE A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA EM 

EXECUÇÃO.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39351 Nr: 2311-39.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisele Maria Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Honorato Rufino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Considerando que o valor da causa encontra-se desatualizado, intime-se 

a parte exequente para trazer aos autos o cálculo atualizado da dívida no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 218, § 3º, do CPC, sob pena de 

extinção da execução.

 Com a manifestação, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 7626 Nr: 1388-52.2004.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisele Maria Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Honorato Rufino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B, Eliziane Koch - OAB:MT 6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por GISELLE 

MARIA GOMES BARCELOS em face de HONORATO RUFINO DA SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. À fl. 314, a exequente 

manifestou interesse em adjudicar a parte do imóvel que pertence ao 

executado. Vieram os autos conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 
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De proêmio, convém ressaltar que o bem objeto do litígio foi avaliado no 

importe de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), tendo ambas as partes 

concordado com a avaliação, conforme termo de audiência de fl. 216. 

Assim, cabe a cada uma das partes 50% do valor do imóvel, tendo a 

executada interesse na adjudicação da parte que pertence ao exequente 

conforme manifestação de fl. 314. Sobre a expropriação de bens, esta 

consiste em adjudicação, alienação ou apropriação de frutos e 

rendimentos de empresa ou de estabelecimento de outros bens, conforme 

disposto no artigo 825 do Código de Processo Civil. Ante o interesse em 

adjudicação por parte da exequente da parte que cabe ao executado, a 

qual foi manifestada à fl. 314, tenho que deve ser feita nova avaliação do 

imóvel objeto da lide, ocasião em que as partes deverão ser intimadas 

para se manifestarem sobre o auto de avaliação no prazo de 05 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo sem impugnação ao auto de avaliação, determino 

o depósito pela exequente, em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, do 

valor correspondente a 50% do valor da avaliação do imóvel. Comprovado 

o depósito do valor em juízo, intime-se o executado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar no feito sobre o valor depositado, requerendo 

o que lhe for de direito, sob pena de concordância tácita. Oportuno 

registrar que a ausência de depósito dos valores pela executada 

acarretará o envio do imóvel à hasta pública em sua integralidade. Com o 

depósito dos valores e a respectiva manifestação do exequente ou 

certificado o decurso do prazo para tanto, retornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32555 Nr: 2143-08.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Dolores Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jordino Arruda André

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Caletti Deon - 

OAB:8447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos.

Não verificando inconsistências que possa acarretar a nulidade do auto 

de avaliação de fls. 366/367, procedo à sua HOMOLOGAÇÃO, para que 

surta seus demais efeitos.

Em relação aos demais pleitos formulados às fls. 371/372, deixo de 

apreciá-lo, uma vez que já foi apreciado na decisão de fl. 289/290, de 

modo que eventual irresignação deveria ter sido manifestada por meio da 

via recursal cabível.

 Sendo assim, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente às fl. 370.

Para a realização da hasta pública, nomeio como leiloeiro judicial Oficial o 

Sr. FLARES AGUIAR DA SILVA, com endereço na Rua Ulisses Cuiabano, 

nº 135, Bairro Poção Cuiabá, CEP: 78.015-625, Cuiabá-MT.

Tem-se que o bem penhorado já fora avaliado, nos termos dos artigos 870 

a 875 do CPC, designe-se hasta pública para alienação dos bens imóveis 

e, desde já, determino a inserção, em pauta própria, as datas para 1ª e 2ª 

praças, observando-se o prazo mínimo de 10 (dez) e o máximo de 30 

(trinta) dias entre uma e outra, publicando-se os editais, em conformidade 

aos artigos 880 a 903 do CPC.

Em observância ao disposto no artigo 1.100 CNGC/2017 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 

honorários em 2,5% (dois e meio por cento).

Intimem-se as partes das datas das praças.

Realizadas as praças, lavre-se termo de ocorrência e, decorrido 24 (vinte 

e quatro) horas do ato, lavre-se Auto de Arrematação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 976 Nr: 54-27.1997.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noka - Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ovetril Oleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Natal Giaretta - 

OAB:58899-A

 Vistos.

Considerando que o executado foi devidamente intimado para efetuar o 

pagamento do débito remanescente conforme comprovante de fl. 981, 

tendo deixado transcorrer in albis o prazo para tanto, conforme certidão 

de fl. 982, proceda-se as buscas de bens em nome da empresa 

executada, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito, ocasião em que as partes deverão ser 

intimadas acerca da restrição, bem como para requerer o que lhe for de 

direito, sob pena de extinção.

 Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY (ADVOGADO(A))

GR COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI - 

ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA GONCALVES 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: GR COMERCIO E SERVICOS DE 

ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI - ME Dados do Processo: 

Processo: 1000898-22.2018.8.11.0086 Valor causa: $3,753.56 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 12/12/2018 Hora: 

15:20 REQUERENTE: GR COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS PARA 

VEICULOS EIRELI - ME Advogado do(a) REQUERENTE: LEILA CRISTINA 

PIEDADE KLUTHCOWSKY - PR50064 Nome: GR COMERCIO E SERVICOS 

DE ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI - ME Endereço: rua jacarandas, 

913, jardim imperial, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

AMANDA GONCALVES DA SILVA Nome: AMANDA GONCALVES DA 

SILVA Endereço: desconhecido, deconhecido, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que informe o endereço atualizado 

do Requerido, ou requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 14 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000872-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY (ADVOGADO(A))

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP Dados 

do Processo: Processo: 1000872-24.2018.8.11.0086 Valor causa: 

$10,249.17 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 11/12/2018 Hora: 

13:40 REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP Advogado do(a) 
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REQUERENTE: LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY - PR50064 

Nome: GILBERTO PADILHA - EPP Endereço: perimetral das samambaias, 

920 w, perimetral das samambaias, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: AMANDA GONCALVES DA SILVA, MOISES FERREIRA DE 

OLIVEIRA Nome: AMANDA GONCALVES DA SILVA Endereço: 

desconhecido, deconhecido, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: 

MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA Endereço: rua das sucupiras, 1014, bela 

vista, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nos termos da legislação 

vigente, serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, acerca da 

juntada do AR/Mandado Negativo retro, para que informe o endereço 

atualizado do Requerido, ou requeira o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 14 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: 1000909-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY (ADVOGADO(A))

GR COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI - 

ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

DILSOM PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: GR COMERCIO E SERVICOS DE 

ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI - ME Dados do Processo: 

Processo: 1000909-51.2018.8.11.0086 Valor causa: $16,434.74 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 12/12/2018 Hora: 

17:20 REQUERENTE: GR COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS PARA 

VEICULOS EIRELI - ME Advogado do(a) REQUERENTE: LEILA CRISTINA 

PIEDADE KLUTHCOWSKY - PR50064 Nome: GR COMERCIO E SERVICOS 

DE ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI - ME Endereço: rua jacarandas, 

913, jardim imperial, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

DILSOM PEREIRA DOS SANTOS, MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA Nome: 

DILSOM PEREIRA DOS SANTOS Endereço: desconhecido Nome: MOISES 

FERREIRA DE OLIVEIRA Endereço: rua daas sucupiras, 1014, bela vista, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nos termos da legislação vigente, 

serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, acerca da 

juntada do AR/Mandado Negativo retro, para que informe o endereço 

atualizado do Requerido, ou requeira o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 14 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: 1001013-43.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

COPAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULCELEI APARECIDA ABREU DE LARA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: COPAL COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Dados do Processo: 

Processo: 1001013-43.2018.8.11.0086 Valor causa: $3,974.27 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 23/01/2019 Hora: 

16:00 REQUERENTE: COPAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME Advogados do(a) REQUERENTE: DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A Nome: COPAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME Endereço: Rua dos Cedros, 2543, Lirios do 

Campo, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: JULCELEI 

APARECIDA ABREU DE LARA Nome: JULCELEI APARECIDA ABREU DE 

LARA Endereço: MT 242, Km 13, Zona Rural, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, acerca da juntada do AR/Mandado 

Negativo retro, para que informe o endereço atualizado do Requerido, ou 

requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Nova Mutum - MT, 14 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: 1000503-64.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

SIMONE LIMA DE JESUS (REQUERENTE)

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 NOVA MUTUM 1000503-64.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SIMONE LIMA DE JESUS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório conforme permissivo do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência (CPC, 355, I). Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Simone Lima de Jesus em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 

Afirma a Reclamante que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito pela Reclamada por um débito que afirma desconhecer e que tal 

restrição de crédito lhe ocasionou danos morais. Por esta razão, propôs a 

presente ação requerendo a desconstituição do débito e indenização por 

danos morais. Pois bem, noto que a Reclamada foi regularmente citada, 

compareceu a audiência de conciliação, entretanto, não apresentou 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Nesse passo, o artigo 344 

do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Logo, o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço que a garantia da 

ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, 

faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela 

parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Ora, a 

afirmação do Reclamante passa a adquirir o status de verdade formal em 

virtude da revelia da Reclamada, pois que, tratando-se de direito disponível 

e que não necessita ser provado em audiência, é perfeitamente aplicável à 

regra do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, para que o juiz 

conheça diretamente do pedido. Não bastassem os efeitos da revelia, a 

impor a presunção de veracidade das alegações trazidas, cabe observar 

que a Reclamante fez prova suficiente do alegado, juntando a 

documentação necessária ao deslinde da questão. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 
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doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento SM causa da Reclamante, 

refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

inicial para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, com resolução do 

mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e condenação a verba honorária por expressa vedação legal. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103832 Nr: 2656-87.2017.811.0086

 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: ALC, IC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os autos a fim de intimar a 

Parte Requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Diego Francisco de Campos

Gestor Judiciário

Portaria nº. 43/2017/DF/NM

Juizado Especial de Nova Mutum - MT

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 50295 Nr: 1352-63.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Moresco, José Carlos Oliveira Duarte 

("Baixinho")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:MT 

15.481

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo, para INTIMAÇÃO do réu através do 

Advogado(s via DJE, dos termos do r. despacho abaixo transcrito. É o que 

me cumpre.

“Vistos.

De proêmio, considerando à ausência da atuação de Defensor Público por 

tempo indeterminado nesta Comarca, bem como a ausência da defesa 

constituída do acusado José Carlos Oliveira Duarte, nos termos do artigo 

265, §2.º, do CPP, nomeio apenas para o ato, defensora dativa a Dr.ª 

Roberta W. Baraldi (OAB/MT 14.381), e arbitro-lhe honorários a serem 

suportados pelo Estado de Mato Grosso, no valor de 01 (um) URH. 

Expeça-se certidão, a ser entregue à nobre causídica.

Nos termos do artigo 265, caput, do CPP, considerando a ausência 

injustificada do Advogado constituído pelo réu José Carlos Oliveira Duarte, 

que saiu intimado da presente audiência, o que importa em abandono, 

aplico-lhe multa no valor de 10 (dez) salários mínimos.

Considerando que as partes não apresentaram os endereços atualizados 

das demais testemunhas no prazo consignado pelo juízo, dou por preclusa 

a produção dessas provas.

Encerrada a instrução criminal, vistas as partes para oferecerem 

alegações finais escritas, no prazo legal e após, voltem os autos 

conclusos para sentença.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 49076 Nr: 160-95.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley de Lima Sousa ("blindex")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Ante o exposto, reconheço antecipadamente a prescrição da pretensão 

retroativa do delito em questão, razão pela qual DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado WESLEY DE LIMA SOUSA, devidamente 

qualificado nestes autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira 

parte, do Código Penal. Publique-se. Intimem-se, observando-se a 

desnecessidade de intimação pessoal do acusado, bastando a de seu 

defensor constituído, conforme determina o artigo 1387 da CNGC.Após o 

transito em julgado, arquive-se, observadas as baixas de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 104263 Nr: 2889-84.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Arruda de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - 

OAB:10093/MT

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 14, proceda-se a devolução da presente 

carta precatória à Comarca de origem com nossa homenagem de estilo.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115897 Nr: 1781-83.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Lucas Zacarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Cláudia de Seixas - 

OAB:SP 88.552

 Vistos.

Tendo em vista a certidão (Apolo), proceda-se a devolução da presente 

carta precatória à Comarca de origem com nossa homenagem de estilo.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109455 Nr: 5677-71.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Gomes da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ferreira da Silva - 

OAB:MS 4.843

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 14, proceda-se a devolução da presente 

carta precatória à Comarca de origem com nossa homenagem de estilo.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117618 Nr: 2587-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Nogueira de Sá, outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Calinoski Junior - 

OAB:, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Roselucia Rodrigues de Souza - OAB:MT 16.071

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 22, proceda-se a devolução da presente 

carta precatória à Comarca de origem com nossa homenagem de estilo.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121905 Nr: 4536-80.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Nestor Engelsing

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Polliana Mesquita de 

Moraes - OAB:, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 04/02/2019, às 17h30min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121871 Nr: 4522-96.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Luiz Ribeiro Ghizzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luís da Silveira Reis - 

OAB:56.662/PR

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 21/02/2019, às 17h30min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71224 Nr: 1224-32.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORISMARIO LUCIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Apresentada a resposta à acusação (ref. 12), verifico não ser o caso de 

absolvição sumária (art. 397 do CPP), motivo pelo qual designo AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018, 

às 13h00 (horário de Cuiabá – MT), nos termos nos termos do artigo 399 

do CPP, ocasião em que se procederá à oitiva da (s) vítima (s) e 

testemunhas arroladas e, ao final, realizar-se-á o interrogatório do 

acusado.

Intime-se o acusado.

Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, 

requisitando ao comando da polícia militar os que forem policiais militares.

Cientifique-se o Ministério Público e à Advogada de Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75624 Nr: 3187-75.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE MELO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o retorno dos autos a este juízo "a quo", intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de 

direito, sob pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107121 Nr: 4285-90.2018.811.0012

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILLIAM FELIZARDO DA SILVA, Cpf: 

02958235181, Rg: 2062524-3, Filiação: Sirlei da Silva, data de nascimento: 

06/02/1988, brasileiro(a), natural de Caiapônia-GO, casado(a), operador 

de máquinas, Telefone (66) 98420 - 8976. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido WILLIAN FELIZARDO DA SILVA, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, da Ação de Medida Protetiva 

proposta por E. M. P, assim como da decisão abaixo transcrita: Ante o 

exposto, fixo as medidas protetivas a seguir descritas, pelo prazo de 06 

(seis) meses, que deverão ser observadas pelo indiciado, sob pena de 

decretação de sua prisão preventiva: a) suspensão do porte de arma de 

fogo, se houver, devendo ser apreendidas as armas encontradas na 

residência do suposto ofensor; b) proibição de se aproximar da vítima, 

seus familiares e testemunhas, devendo manter distância mínima de 100 

(cem) metros, com exceção dos filhos em comum, se houver; c) proibição 

de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer 
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meio de comunicação, com exceção dos filhos em comum, se houver; d) 

proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida. 

Quanto aos demais pedidos, ausentes lastro probatório mínimo, deverão 

ser objeto de ação própria. A critério do oficial de justiça, resta autorizado 

reforço policial para cumprimento da presente medida. Autorizo, ainda, o 

cumprimento do mandado com os benefícios do art. 212, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. Deverá o agressor ser cientificado de que 

poderá ser decretada sua prisão caso venha a descumprir qualquer uma 

das medidas impostas, bem como que referido DESCUMPRIMENTO 

CONFIGURA O CRIME DESCRITO NO ART. 24-A da Lei nº 11.340/06, 

devendo o Oficial de Justiça cientificar-lhe a esse respeito no momento do 

cumprimento do ato. Às providências com a urgência que o caso requer, 

servindo esta decisão, excepcionalmente, como mandado. Ciência ao 

Ministério Público. Oficie-se ao Delegado de Polícia local para apuração 

dos supostos delitos praticados pelo requerido. Às providências. 

Transitada em julgado a presente decisão e transcorrido o prazo de 06 

(seis) meses, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Despacho/Decisão: Vistos.Ante a certidão de ref. 8, defiro o requerimento 

ministerial, determinando a intimação do requerido por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias.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, WALTEMAR FERREIRA 

BORGES, digitei.

Nova Xavantina, 12 de setembro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106026 Nr: 3789-61.2018.811.0012

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ÀJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASK, JPCR, AFFMN, RLS, DLDS, GSDJ, 

DLDS, CWDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20.451-MT, DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A

 Vistos.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva pugnado por 

CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA, afirmando inexistir provas 

suficientes, ausência de descrição de sua participação do evento 

criminoso e possuir predicados pessoais favoráveis.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pedido.

É o relatório. Fundamento e decido.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso representou pela prisão 

preventiva de Cristina Wanderleys de Souza.

 Este juízo acolheu tal pedido e decretou a prisão com fundamento na 

garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da 

instrução criminal.

Inalteradas as razões de fato e de direito que ensejaram a custódia 

cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

 No mais, analisadas as razões do recurso em sentido estrito (ref. 28) e 

as contrarrazões (ref. 39) apresentadas pelas partes, mantenho a 

decisão recorrida (ref. 18) por seus próprios fundamentos.

DETERMINO a remessa do recurso por instrumento (e não dos autos) ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36789 Nr: 347-34.2011.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSE CANDINI - 

OAB:8036/MT

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido deduzido na exordial, nos 

termos do art. 487, I, do CPC e, em consequência, fixo a guarda da infante 

de forma unilateral à requerente, regulamentando o direito de visitas do 

genitor na forma acima exposta.Condeno o demandado ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios devidos ao patrono da 

autora, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), “ex vi” do art. 85, §

§2º e 8º, do CPC.Transitando em julgado a presente sentença, arquive-se, 

procedendo às baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Nova Xavantina/MT, 14 de setembro de 

2018.Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78545 Nr: 1092-38.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA SCAPINI OLIVEIRA REPRESENTADA POR 

IDINÉIA SCAPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT, MÁRCIO HENRIQUE P. CARDOSO - 

OAB:7659-MT

 Diante disso, declaro o feito saneado.Fixo como pontos controvertidos:a) 

existência de invalidez permanente da parte autora;b) nexo causal entre 

tal invalidez e o acidente narrado na inicial;c) grau invalidez.Intimadas para 

especificarem as provas que pretendem produzir, a autora pugnou pelo 

julgamento antecipado do feito e a requerida pela realização de prova 

pericial.Assim sendo, defiro a produção da prova pericial 

requestada.Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda não tenham 

tomadas tais providências.Nomeio perito médico o Dr. Adelmo Ferreira 

Barros, que atende no Hospital Municipal de Nova Xavantina/MT, situado 

na Rua Francisco Lima, n° 416, Centro, Nova Xavantina-MT.Intime-se o 

perito nomeado para informar se aceita o encargo e designar dia, hora e 

local para realização da perícia médica.O ofício deverá ser encaminhado 

com cópia da inicial e dos eventuais quesitos a serem apresentados pelas 

partes.Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, 

hora e local agendados.Considerando a importância da perícia técnica, o 

tempo a ser dispensado e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a 

Resolução n° 558 do Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em 

R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão 

adiantados integralmente pela parte requerida, uma vez que a parte autora 

é beneficiária da gratuidade da justiça. Intime-se a parte ré para, no 

mesmo prazo para apresentação de quesitos, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais.O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 

30 (trinta) dias a partir da data do exame. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação.Após, tornem conclusos para 

deliberação sobre eventual pedido de prova testemunhal e demais 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102575 Nr: 1835-77.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:48315

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de ref. 64, determinando a expedição de 

carta precatória para a Comarca de Barra do Garças/MT, para inquirição 

da testemunha Ariscleia Silva Ribeiro.

Consigne-se o endereço indiciado na referida cota ministerial, bem como a 

urgência decorrente da prisão do réu preso.

Fixo prazo de 15 dias pra cumprimento.

Após, com a juntada da documentação, intimem-se as partes para 

apresentação das alegações finais, no prazo sucessivo de cinco dias, a 

começar pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91825 Nr: 3665-15.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLINDA BRITO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70377 Nr: 880-51.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINA FRANCISCA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo improcedente o pedido realizado pelo embargante, “ex vi” 

do art. 487, inciso I, do CPC, e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 122/123.Isento o impugnante, Instituto Nacional do 

Seguro Social-INSS, do pagamento das custas, na forma da pela Lei 

Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.Condeno o 

executado/impugnante ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% sobre o valor da multa descrita à fl. 122, em 

consonância com o art. 85, §3°, I, do CPC. Transitada em julgado, 

expeça-se a devida Requisição de Pequeno Valor em favor da 

exequente.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79469 Nr: 1456-10.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13237/B

 É o breve relato. Fundamento e decido. Como visto, cuida-se de ação em 

que se visa declarar inexistência de débito apontado em nome de Marcia 

Regina de Almeida, falecida. De plano, saliento que a declaração de 

incompetência é medida que se impõe. Dispositivo. Ante o exposto, 

declaro a incompetência deste juízo para o processamento da demanda, 

devendo o feito ser remetido à Comarca de Lucas de Rio Verde-MT. 

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000470-68.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LESY VIEIRA DE FARIA (REQUERENTE)

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000470-68.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: LESY VIEIRA DE FARIA REQUERIDO: MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTICA Ponderando a alegação de hipossuficiência e 

diante da documentação acostada à inicial, que evidencia movimentações 

inexpressivas em conta bancária de titularidade da requerente, CONCEDO 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil, ressalvando a possibilidade de revogação. Na espécie, 

verifica-se que para concessão de alvará judicial para levantamento dos 

valores deixados pelo “de cujus” em conta bancária e saldo de FGTS, é 

necessário que inexistam outros bens que possam justificar o 

processamento de inventário ou arrolamento, deferindo-se o levantamento 

dos valores pleiteados na exordial em favor de todos os sucessores, nos 

moldes dos artigos 1º e 2º da lei n. 6.858/80. Assim, intime-se a parte 

requerente para informar e esclarecer este juízo se existem outros bens 

deixados pelo “de cujus”, bem como a existência de outros dependentes 

habilitados perante a Previdência Social ou sucessores do falecido, no 

prazo de quinze dias. Após, vista ao Ministério Público para, querendo, 

intervir no feito. NX, 6 de setembro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000512-20.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. C. S. (ADVOGADO(A))

S. B. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. O. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000512-20.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: SOLANGE BERNADETE CIOTTI REQUERIDO: MANOEL 

OSORIO PEREIRA Vistos. Nos moldes do art. 260, inciso II, do Código de 

Processo Civil, determino a intimação da parte autora para que junte aos 

autos o despacho judicial, no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo em vista a 

audiência designada no juízo deprecante, cumpra-se com urgência. Nada 

sendo providenciado, devolvo a missiva ao juízo de origem. Às 

providências. Nova Xavantina/MT, 31 de agosto de 2018. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000478-45.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAYME PASETO (EXECUTADO)

SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

VANUSA CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO (EXECUTADO)

ROBISON APARECIDO PAZETTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000478-45.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: JAYME PASETO, 

ROBISON APARECIDO PAZETTO, VANUSA CELESTINO NASCIMENTO 

PAZETTO, SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME 

Vistos. Intime-se a parte exequente para emendar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de juntar aos autos comprovante de recolhimentos das 

custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cumpre-se. Nova Xavantina/MT, 31 de agosto de 2018. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000474-08.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

JAYME PASETO (EXECUTADO)

ROBISON APARECIDO PAZETTO (EXECUTADO)

VANUSA CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000474-08.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: JAYME PASETO, 

ROBISON APARECIDO PAZETTO, VANUSA CELESTINO NASCIMENTO 

PAZETTO, SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME 

Vistos. Intime-se a parte exequente para emendar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de juntar aos autos comprovante de recolhimentos das 

custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cumpre-se. Nova Xavantina/MT, 31 de agosto de 2018. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000464-61.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON APARECIDO PAZETTO (EXECUTADO)

VANUSA CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO (EXECUTADO)

APARECIDA MENEZES PASETO (EXECUTADO)

SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

JAYME PASETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000464-61.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: JAYME PASETO, 

APARECIDA MENEZES PASETO, ROBISON APARECIDO PAZETTO, 

VANUSA CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO, SANTA CLARA 

ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME Vistos. Intime-se a parte 

exequente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

juntar aos autos comprovante de recolhimentos das custas iniciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpre-se. Nova 

Xavantina/MT, 31 de agosto de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza 

de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66183 Nr: 1386-61.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYLANNA SOKOLOSKI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se se a reeducanda deu início ao cumprimento da reprimenda 

em regime aberto.

Sem prejuízo, intime-se a Defesa para manifestar-se quanto ao cálculo de 

pena de fls. 246, bem como, sobre eventual indulto ou comutação de pena.

Em seguida, ao Ministério Público para manifestação sobre eventual indulto 

ou comutação de pena.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100829 Nr: 916-88.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEILSON GONÇALVES MENDES 

- OAB:20065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 30: defiro o pedido ministerial.

Intimem-se as partes conforme requerido em petição.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37260 Nr: 819-35.2011.811.0012

 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): ITELMAR LUIZ POSTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A-MT, VINICIUS BARNES - OAB:56.242 /RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 

Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 

INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.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.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61478 Nr: 2582-37.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEMES & LEÃO LTDA, SUELI PEREIRA LEÃO, 

ELTON LUIZ FALCÃO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMÃO RICALDES DE LIMA - 

OAB:3872, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10927-MT

 Vistos.

 Trata-se de pedido constrição de eventuais veículos automotores 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD, uma vez que 

não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar bens 

penhoráveis pertencentes àquele.

O pedido deve ser deferido, conforme passo a expor.

 Cumpre salientar ser possível a imposição de restrição judicial 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.

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.

Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do 

executado.

Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido de localizar 

o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios 

para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, 

intime-se o exequente para manifestação.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66995 Nr: 2045-70.2014.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SULIVAN DOS SANTOS ROMUALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Trata-se de pedido constrição de veículo automotor pertencente ao réu, 

por meio do sistema RENAJUD.

O pedido deve ser deferido, conforme passo a expor.

 Cumpre salientar ser possível a imposição de restrição judicial de veículo 

automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o réu venha a 

se desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução/ação.

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.

Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrado em nome do réu, 

mencionado em petição.

Efetuado o registro, caberá ao autor diligenciar no sentido de localizar o 

bem para busca e apreensão, pois o Judiciário não dispõe de meios para 

indicar o paradeiro do veículo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 29414 Nr: 3846-31.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI C. MOURA COMERCIO - ME, IRANI 

COELHO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de pedido constrição de eventuais veículos automotores 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD, uma vez que 

não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar bens 

penhoráveis pertencentes àquele.

O pedido deve ser deferido, conforme passo a expor.

 Cumpre salientar ser possível a imposição de restrição judicial 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.

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.

Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do 

executado.

Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido de localizar 

o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios 

para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, 

intime-se o exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60466 Nr: 1547-42.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EJEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OY, LR, O

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI - 

OAB:22960/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos.

 Trata-se de pedido constrição de eventuais veículos automotores 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD, uma vez que 

não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar bens 

penhoráveis pertencentes àquele.

O pedido deve ser deferido, conforme passo a expor.

 Cumpre salientar ser possível a imposição de restrição judicial 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.

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.

Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do 

executado.

Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido de localizar 

o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios 

para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, 

intime-se o exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66869 Nr: 1937-41.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de pedido constrição de eventuais veículos automotores 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD, uma vez que 

não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar bens 

penhoráveis pertencentes àquele.

O pedido deve ser deferido, conforme passo a expor.

 Cumpre salientar ser possível a imposição de restrição judicial 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.

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.

Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do 

executado.

Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido de localizar 

o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios 

para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, 

intime-se o exequente para manifestação.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 440 de 728



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40262 Nr: 942-96.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLELIO INACIO PEREIRA & CIA LTDA, CLÉLIO 

INÁCIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de pedido constrição de eventuais veículos automotores 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD, uma vez que 

não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar bens 

penhoráveis pertencentes àquele.

O pedido deve ser deferido, conforme passo a expor.

 Cumpre salientar ser possível a imposição de restrição judicial 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.

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.

Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do 

executado.

Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido de localizar 

o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios 

para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, 

intime-se o exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67622 Nr: 2517-71.2014.811.0012

 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): VERA M F DA SILVA ME, ABRÃO BARROS 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 

Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 

INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.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.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61474 Nr: 2578-97.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARÃO DOMINGOS NETO, ARÃO DOMINGOS 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

 Trata-se de pedido constrição de eventuais veículos automotores 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD, uma vez que 

não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar bens 

penhoráveis pertencentes àquele.

O pedido deve ser deferido, conforme passo a expor.

 Cumpre salientar ser possível a imposição de restrição judicial 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.

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.

Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do 

executado.

Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido de localizar 

o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios 

para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, 

intime-se o exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71793 Nr: 1413-10.2015.811.0012

 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: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT, GERCINO 

CAETANO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZILENE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 195574.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 09/11/2018 às 09h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88979 Nr: 2044-80.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON P DA SILVA E CIA LTDA ME, JOSE 

CAMPOS SOBRINHO, JAKSON PAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86136 Nr: 241-62.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDINEI RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 (...) Assim sendo, com fundamento legal no artigo 112 da Lei 7.210/84, 

PROGRIDO o regime de cumprimento de pena da reeducanda LEIDINEI 

RIBEIRO DA COSTA do fechado para o SEMIABERTO. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34246 Nr: 318-18.2010.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36063 Nr: 2136-05.2010.811.0012

 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): DESTAC SUPERMERCADO LTDA - ME, ERICA 

DANIELA ZILLMER, PRECILA MARIA ZILLMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Vistos.

É de conhecimento desta magistrada que entre os dias 05 a 09 de 

novembro do corrente ano será realizada a XIII Semana Nacional da 

Conciliação.

A Semana Nacional da Conciliação é uma proposta do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), com objetivo de divulgar e fomentar os métodos 

autocompositivos e o diálogo.

As vantagens proporcionadas pela conciliação e mediação ultrapassam 

as barreiras das desvantagens, as quais se podem elencar diversos 

pontos positivos, quais sejam:

a) Simplifica a solução dos conflitos por meio de procedimentos com 

aproximação das partes;

b) Estimula a cultura do diálogo, da construção de soluções pelas próprias 

partes envolvidas e da paz social;

c) Promove o empoderamento dos participantes do processo;

d) Favorece a criatividade na solução do conflito;

e) Reduz o número de processos no Poder Judiciário e aumenta a sua 

agilidade;

f) Garante eficiência ao aparato judiciário;

g) Recupera faixas contenciosas, as pequenas causas.

Diante do exposto e tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, bem como que compete 

ao magistrado, a qualquer tempo, tentar conciliar as partes, nos termos do 

art. 3º, § 2º e 3º, do Código de Processo Civil, determino a remessa do 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados 

a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se a Gestora o necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação na Semana Nacional de Conciliação.

A intimação das partes será feita por meio de seus advogados, via DJe 

ou, não havendo, por carta de intimação.

Após, em caso de composição amigável das partes, conclusos para 

homologação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63222 Nr: 1927-31.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSALVA FERNANDES BOECHAT DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fl: 162: Intimem-se a parte exequente para manifestação.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000052-33.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO MARQUES MEIRA (REQUERENTE)

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 30 de outubro de 

2018, às 10h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 14 de setembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000221-20.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA JULIANA MACHADO COELHO DE MELLO (REQUERENTE)

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 30 de outubro de 

2018, às 10h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 
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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, 14 de setembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78492 Nr: 1519-02.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior de Oliveira Defante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/MT

 Vistos.

I – Recebo a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal.

 Considerando os critérios do artigo 394 do Código de Processo Penal, 

consigno que o procedimento será comum e o rito sumário.

 Cite-se o denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo a 

intimação, quando necessário.

 O oficial deverá indagar ao denunciado se possui advogado constituído 

ou condições para contratar um. Caso o denunciado não possua 

condições para constituir advogado, desde já nomeio o Defensor Público 

para patrocinar a defesa do réu.

II – Indefiro os pedidos formulados nos item II da cota ministerial, conforme 

artigo 1.373, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça – Foro Judicial (CNGC).

III - Defiro o pedido formulado no item III da cota ministerial.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade quanto o crime de injúria 

previsto no artigo 140 do Código Penal, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do 

Código Penal.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58773 Nr: 3540-53.2014.811.0044

 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: Miguel Alves Cavalcante, Jandira Lima Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonio Raimundo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Lúcia Antonello - 

OAB:59.905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Nesse sentido, colaciono o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina:“JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA 

POSTULANTE NÃO DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO A 

SINALIZAR A POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DE SEU SUSTENTO. BENEFÍCIO 

INDEFERIDO. VIABILIDADE DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS, A TEOR 

DO DISPOSTO NO ART. 98, §6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (Agravo de 

Instrumento n. 4004204-20.2016.8.24.0000, 3ª Vara da Fazenda Pública 

da Comarca de Santa Catarina) (Grifei)Assim, tendo em vista que a parte 

requerente se disponibilizou a pagar uma quantia de grande monta neste 

momento, defiro o pedido na forma pleiteada à fl. 233.Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

recolhimento parcial das custas e taxas judiciais, no montante de 

R$20.000,00 (vinte mil reais), devendo juntar nos autos o comprovante de 

pagamento.Com a juntada do documento, retorne concluso para 

prosseguimento da ação.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 13 de setembro de 

2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20512 Nr: 1969-91.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge José Zamar Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 110.

Proceda-se a consulta no Sistema RENAJUD, a fim de localizar veículos 

em nome da parte executada.

Proceda-se ainda, consulta no Sistema INFOJUD, para localização das 3 

(três) últimas declarações de imposto de renda em nome da parte 

executada.

Atente-se a senhora gestora quanto ao relatório da consulta efetuada pelo 

Sistema INFOJUD deverá ser arquivado em pasta própria na Secretária, 

para consulta aos interessados.

Após, intime-se a parte exequente para que manifeste nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 32647 Nr: 887-49.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anair Fernandes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para apresentar quesitos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62990 Nr: 1865-21.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto de Jesus Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelúcio Lima Melo - 

OAB:25365/GO, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pela defesa do réu Carlos Alberto de Jesus 

Ferreira, qualificado nos autos, sustentando, em síntese, tendo em visto o 

aditamento a denúncia visando à inclusão de supostos novos fatos 

imputados ao réu, necessário perquirir novamente todas as testemunhas e 

o próprio réu, ante o princípio da ampla defesa e contraditório (fls. 426).

A representante ministerial pugnou pelo indeferimento do pedido (fls. 

428/430).

É o relatório necessário. Decido.

Prima facie, cumpre esclarecer alguns pontos a despeito da distinção 

entre os institutos da emendatio libelli e da mutatio libelli.

Os institutos da emendatio libelli e da mutatio libelli estão intimamente 

ligados ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, 

segundo o qual deve haver estrita correspondência entre o fato descrito 

na petição acusatória e o fato pelo qual o acusado seja condenado. São 

decorrências diretas do sistema acusatório de processo e do princípio da 

inércia da jurisdição.

 Constituem, em suma, uma garantia efetiva do réu, dando-lhe a certeza de 

que não poderá ser condenado sem que tenha tido oportunidade de 

defender-se da imputação e que apenas será julgado nos limites do pedido 
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do autor.

A imputação é a atribuição ao acusado da prática de determinada conduta 

típica, ilícita e culpável e de todas as circunstâncias penalmente 

relevantes.

 Na lição de Maria Cristina Faria Magalhães, a regra da correlação é um 

dos meios pelos quais vários princípios constitucionais processuais se 

efetivam no curso do processo: o princípio acusatório, o princípio da 

inércia da jurisdição e os princípios do contraditório e da ampla defesa 

(MAGALHÃES, 2005, p. 9).

A emendatio libelli consiste em uma simples operação de emenda ou 

corrigenda da acusação no aspecto da qualificação jurídica do fato. 

Vejamos o que diz o artigo 383 do Código de Processo Penal:

“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou 

queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em 

consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

O juízo, de primeira ou de segunda instância (este último, desde que não 

implique reformatio in pejus – artigo 617, in fine, do Código de Processo 

Penal), pode conferir aos fatos descritos na denúncia definição jurídica 

diversa daquela proposta pelo acusador, tipificando os fatos em outro 

crime, diferente do proposto na denúncia, ainda que resulte em pena mais 

grave, sendo desnecessário baixar os autos para novo pronunciamento 

da defesa. Pois, conforme brocardo consagrado em nosso sistema, o juiz 

conhece o direito (jura novit curia), e o réu defende-se dos fatos (e não 

de sua qualificação jurídica), de modo que não existiria, aqui, aditamento 

da acusação em desfavor do réu.

A mutatio libelli, prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal, é a 

alteração do conteúdo da peça acusatória, a mudança dos fatos narrados 

na denúncia/queixa, no curso do processo, pela existência de novas 

provas contra o réu que possam levar a uma condenação por delito 

diverso. A razão do instituto é impedir julgamentos além daquilo que foi 

pleiteado.

A mutatio libelli correlaciona aos princípios da congruência, da inércia e da 

imparcialidade judicial. Está unificada, pois, sempre deverá existir 

aditamento da denúncia pelo Ministério Público, independentemente de a 

nova definição aumentar ou diminuir a pena, possibilitando, ainda, nova 

produção de provas.

Feita as explanações a respeito das diferenças dos institutos da 

emendatio libelli e da mutatio libelli, passamos à análise do caso em tela.

A representante ministerial à época do oferecimento da denúncia imputou 

ao réu o crime consubstanciado no artigo 121, na forma do artigo 14, II, do 

Código Penal c.c artigo 213, §1º, do Código Penal, observando ainda o 

disposto na Lei n.º 8.072/90 e na Lei n.º 11.340/06. A narrativa ministerial 

que levou a imputação dos seguintes fatos delituosos foi a seguinte, 

vejamos:

“Consta dos autos do presente caderno investigatório que, no dia 12 de 

junho de 2015, por volta das 06h:50min, na Rua 13 de Maio, centro, nesse 

Município e Comarca de Paranatinga-MT, o denunciado CARLOS ALBERTO 

DE JESUS FERREIRA, agindo com consciência e vontade, tentou matar, 

com um disparo de arma de fogo, Mirian Alves Veiga de Souza, fato que 

não se consumou por circunstâncias alheias às vontades do agente, bem 

como constrangeu a vítima, mediante violência, a praticar ato libidinosos, 

com a vítima que é menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (catorze) 

anos.

Segundo se apurou, a vítima estava indo para o seu serviço, sendo que 

durante o trajeto foi abordado pelo investigado que estava portando uma 

arma de fogo, o qual já agarrou a ofendida pela cola de sua blusa, e 

colocou para dentro de seu veículo automotor tipo siena de cor 

esverdeada ou prata, afirmando por diversas vezes que o seu cunhado 

queria ver a mesma.

Assim, a vítima começou a debater-se, com o intuito de livrar-se do 

acusado, ato contínuo, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo 

para fora do veículo com o intuito de amedrontá-la.

Contudo, a vítima continuava a debater-se, nisso, o denunciado apontou a 

arma no pescoço da ofendida e efetuou um disparo contra a mesma, a 

qual veio a cair do soalho do carro e fingir de morta.

Assim, o denunciado saiu com o carro sentido a saída de Sorriso-MT, 

sendo que a vítima estava vindo a perder muito sangue, diante disso, 

durante o trajeto, Mirian pediu que o acusado socorresse a mesma, ato 

contínuo, o denunciado desferiu três coronhadas com a arma na cabeça 

da vítima, a qual voltou a fingir-se de morta.

Ato contínuo, o denunciado pegou um pano no porta-luvas, momento em 

que a vítima constatou que havia um uniforme da marmoraria Gramazon 

pertencente a Neyf Cavalcante Neto, e com o referido pano, o denunciado 

colocou no pescoço da vítima e apertou o mesmo com muita força.

Logo em seguida, na saída pra Sorriso-MT, o denunciado parou o veículo e 

tirou a blusa da vítima, bem como levantou o sutiã da mesma, onde 

desferiu diversos tapas nos seios da ofendida a qual não reagiu pois 

estava sem força e sem movimentos de seus membros. Ainda, o 

denunciado apertou os seios da vítima, ato contínuo, enfiou o dedo na 

vagina, sendo que a mesma ficou com diversos hematomas em seu corpo, 

em virtude das agressões.

Em seguida, o denunciado pegou a vítima pelo sutiã e a barra da saia e 

retirou do carro e a arremessou no mato e evadiu-se do local.

A vítima, aguardou o acusado afastar-se, pelo que com muita dificuldade 

devido ter perdido muito sangue, foi até o meio da estrada e pediu socorro.

Os agentes policiais foram acionados via 190 que havia uma pessoa caída 

na MT 130 KM 02 saída para Sorriso-MT, assim, deslocaram-se até o local 

e acionaram a equipe do SAMU, a qual foi socorrida.

Durante as investigações, foi ouvido o proprietário da Marmoraria 

Gramazon, o qual afirmou que possui um funcionário por nome de Carlos 

Alberto de Jesus Ferreira, e que o mesmo estaria indo para o Município de 

Pirenópolis-GO com o veículo Fiat Siena cor esverdeado. Os agentes 

policiais requereram uma foto ao proprietário da Marmoraria do seu 

funcionário Carlos, o qual entregou.

Assim, foi mostrado a foto para a vítima, a qual reconheceu CARLOS 

ALBERTO DE JESUS FERREIRA como sendo autor dos fatos. (...)”.

 Já às fls. 273/274, quando do aditamento da denúncia, o representante 

ministerial ratificou quase em sua integra a narrativa dos fatos, 

acrescentando ao final apenas o seguinte trecho, vejamos:

“O recurso que dificultou a defesa da vítima encontra-se devidamente 

caracterizado, tendo em vista que abordou-a e pagou-a pela cola, jogando 

dentro do veículo, impossibilitando-a de fugir ou pedir socorro.(...)”.

 No entanto, o fato narrado no sentido de que o réu abordou-a e pegou-a 

pela cola jogando dentro do veículo, já consta na denúncia inicial.

Portanto, não há fato novo além do constante da denúncia, não havendo 

que se falar em aditamento.

Observa-se do aditamento da denúncia que não houve alteração do 

conteúdo da peça acusatória ou mudança dos fatos narrados na denúncia 

em razão da existência de novas provas contra o réu que possam levar a 

uma condenação por delito diverso, havendo, apenas, uma interpretação 

do fato delitivo já narrado a fim de destacar a figura da qualificadora 

contida no §4º, IV, do artigo 121, do Código Penal.

Isto posto, bem como considerando não tratar-se o caso em tela de 

mutatio libelli, e sim de eventual emendatio libelli, eis que consiste em uma 

simples operação de emenda ou corrigenda da acusação no aspecto da 

qualificação jurídica do fato o que pode ser feito de plano pelo juiz que 

pode conferir aos fatos descritos na denúncia definição jurídica diversa 

daquela proposta pelo acusador, tipificando os fatos em outro crime, 

diferente do proposto na denúncia, ainda que resulte em pena mais grave, 

sendo desnecessário baixar os autos para novo pronunciamento da 

defesa. Pois, conforme brocardo consagrado em nosso sistema, o juiz 

conhece o direito (jura novit curia), e o réu defende-se dos fatos (e não 

de sua qualificação jurídica), de modo que não existiria, aqui, aditamento 

da acusação em desfavor do réu.

Desta feita, em que pese ter sido recebido o aditamento da denúncia às 

fls. 275 razão há para que seja reaberta a instrução criminal por fato já 

narrado na exordial, uma vez que retardaria de forma desnecessária o 

feito, ferindo o princípio da economia processual, ainda mais considerando 

tratar-se de réu preso.

Por fim, considerando não tratar-se de caso de mutatio libelli, não há que 

cogitar prejuízo algum na colheita das provas, oitivas testemunhas e 

interrogatório do réu, razão pela qual declaro encerrada a instrução e 

determino a intimação das partes, Defesa e Ministério Público, para 

apresentação de memoriais escritos no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56873 Nr: 2353-10.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivail Gonçalo Palhano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Maykell Eduardo Miyazaki - OAB:9.663/MT
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 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.

 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 Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50709 Nr: 2223-88.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arivaldo de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora - avaliação - intimação -registro a ser cumprido ou ofereça os 

meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15554 Nr: 1864-85.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Nunes de Miranda, Rogério Schweigert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Souza da Fonseca 

- OAB:98294/RJ, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de 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 

intimação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75750 Nr: 250-25.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rogoschi, Solange Alves da Silva Buque 

Leme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 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 

penhora, avaliação e intimação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 18351 Nr: 2428-30.2006.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Ribeiro Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macuco Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Ribeiro Martins - 

OAB:4.112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte exequente para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82116 Nr: 3367-24.2017.811.0044

 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: Cláudia Rosangela Klein, Cleusa Rosane Klein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone S. R. Oliveira 

- OAB:4.198/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82116 Nr: 3367-24.2017.811.0044

 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: Cláudia Rosangela Klein, Cleusa Rosane Klein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone S. R. Oliveira 

- OAB:4.198/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que sejam INTIMADAS as partes para que 

se manifestem acerca da proposta dos honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 57393 Nr: 2689-14.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho, Delcy Mesquita 

de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560/MT, Marco Antonio A. Ribeiro - OAB:5308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6.811-B/MT, Yanomani Cardoso Rosa - OAB:16774-MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o autor para que se manifeste acerca da 

devolução de carta precatória de fls. 88/117.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 25030 Nr: 1035-65.2009.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carlinhos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Palma 

Faria - OAB:4775, Luciana Borges Moura Cabral - OAB:6.755 MT, 

Maurício Magalhães Faria Junior - OAB:9.839

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR os advogados do réu para que apresente 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 64665 Nr: 2637-81.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONILHA E BONILHA LTDA , Marcelo Alves 

Bonilha, Elisangela Aparecida Mariotini Bonilha

 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 portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da 

devolução da carta de intimação de fls. 35/36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17519 Nr: 1600-34.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A - Em Liquidação 

Extrajudicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Pires, Terezinha Eleonir Ramos Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Wascheck Fortini - 

OAB:23069/GO, Maria de Fátima Rabelo Jácomo - OAB:6.222 GO, 

Otávio Alves Forte - OAB:21490/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT, Rosangela da Silva Capelão - OAB:8944

 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.

 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 Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16927 Nr: 994-06.2006.811.0044

 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: Manoel Minino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Reynaldo B. da F. Accioly Jr. - OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o autor para que se manifeste acerca da 

certidão de fl. 172/V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 65485 Nr: 2907-08.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ghirghi, Jairo Dias Pereira, Jaivo Dias 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do Aviso de Recebimento 

de fl. 38-V.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 70295 Nr: 1760-10.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STdS, LPdT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVANIR TRINDADE DE SOUZA e 

atualmente em local incerto e não sabido LINDAURA PEREIRA DA 

TRINDADE, convivente. 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 menor Samuel Pereira de Souza, 

nascido na data de 05.12.2011, conforme se infere da cópia da certidão 

de nascimento anexa. A requerente manteve relacionamento amoroso com 

o primeiro requerido durante 05 anos, desta união tiveram o filho Samuel, 

atualmente com 04 (quatro) anos de idade. Ocorre que, o casal se 

separou, porém o Sr. Silvanir não aceitava o fim do relacionamento, assim, 

fez diversas ameaças a genitora do menor, obrigando-a entregar o infante 

para sua mãe (avó paterna da criança) ou seja a segunda requerida. Na 

época,a a vó paterna disse a àutora que devolveria a criança, mas não foi 

o que aconteceu. A requerida no momento possui a guarda de fato do 

infante, destarte, proibiu a requerente de ver o filho ou manter algum 

contato com este. Quando a requerente possuia a guarda de fato, sempre 

observou todos os cuidados necessários para a criação e educação da 

criança. Atualmente possui residência fixa, um lar harmonioso e estável o 

qua proporcionará o adequado desenvolvimento físico e mental da 

criança, bem como as suas necessidades materiais de acordo com os 

seus recursos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita à autora, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil.Não vislumbro possibilidade de concessão de 

alimentos provisórios, requeridos em sede de inicial, posto que não restou 

demonstrado que a requerente exerce a guarda de fato do menor, pelo 

contrário, afirmou que a mesma é exercida pela avó paterna, motivo pelo 

qual os indefiro.Cite-se os requeridos para responder em 15 (quinze) dias, 

consignando-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora (NCPC, art. 183, 344 e 355). Para tanto, expeça-se, 

respectivamente, edital e carta precatória.Apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias. Determino, ainda, a realização de estudo psicossocial na 

residência da parte autora e dos requeridos, que deverá ser realizada 

pela equipe multidisciplinar deste Juízo, bem como por meio de carta 

precatória, tendo em vista o endereço declinado à inicial.Sem prejuízo, 

abra-se vista ao Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se 

e se cumpra.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 16 de novembro de 2016

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57400 Nr: 2695-21.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maykon Dhiunior Machado de Oliveira, 

Geovanna Luciana de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

550,23, a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento da guia de 

custas e R$ 136,83, 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 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. Caso não efetue o pagamento, fica 

Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5.º da CNGC-TJMT.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55410 Nr: 1349-35.2014.811.0044

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55022 Nr: 1039-29.2014.811.0044

 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: Regiane Moreira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 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, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53947 Nr: 77-06.2014.811.0044

 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: Cleomar Luiz da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar-se sobre a certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53865 Nr: 3068-86.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 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, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito, bem como a aprte autora se 

manifestar quanto a petição de fl. 120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68342 Nr: 979-85.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agromata Nutrição Animal e Representação Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Produtos Agropecuários Carion 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84680 Nr: 4526-02.2017.811.0044

 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: Hospital e Maternidade São Benedito Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar-se sobre o relatório de fls. 202/210, certidão de fl. 

212 e pedido de dilação de prazo de fls. 214/215, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73556 Nr: 3010-78.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): CLEYDSON FRANCISCO PETRY OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62864 Nr: 1823-69.2015.811.0044

 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: Luiz Carlos Meres de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Lorenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11987-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON ANTONIO FERREIRA - 

OAB:6501

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar-se acerca do laudo pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76372 Nr: 516-12.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Cezar de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar-se sobre a certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21514 Nr: 296-29.2008.811.0044

 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): Ademir Dalla Vechia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:48104, Fernando José Bonatto - OAB:25.698-PR, Manoel 

Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge José Noga Júnior - 

OAB:12.350/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

executada para que efetue o pagamento do valor cobrado nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser expedido mandado de 

avaliação e penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78516 Nr: 1525-09.2017.811.0044

 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: Marlene Kopp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para se manifestar sobre o ofício de fls. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53885 Nr: 13-93.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilma Maria Peruchini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

se manifestar quanto a petição da parte executada (fls. 124/132) e 

documentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66381 Nr: 176-05.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Francisco Longhi, Paulo Sandri Longhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar-se sobre a certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57074 Nr: 2486-52.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natan Comércio de Combustíveis e 

Lubrificantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO
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 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar-se sobre a certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58360 Nr: 3293-72.2014.811.0044

 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: Divino Batista Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar-se acerca do laudo pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68410 Nr: 1015-30.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Aparecida Gomes

 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, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53124 Nr: 2329-16.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Marcos Vinicius Lucca Boligon - OAB:, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar-se acerca do laudo pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62009 Nr: 1466-89.2015.811.0044

 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: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Furtado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar-se sobre a certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 22827 Nr: 1620-54.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia Gonçalves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leon Açucar e Alcool Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar-se sobre a certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62369 Nr: 1619-25.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Stoffel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63745 Nr: 2247-14.2015.811.0044

 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 da Rocha Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar-se acerca do laudo pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51577 Nr: 783-23.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Marcelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32635 Nr: 875-35.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenice Bezerra de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar-se sobre a certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54166 Nr: 295-34.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perival de Matos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar-se sobre a certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 22252 Nr: 1030-77.2008.811.0044

 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): Coinbo - Indústria de Borracha Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja retirada a carta 

precatória expedida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 12226 Nr: 1064-91.2004.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Lonardoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Emerson Alves de Freitas - Estagiário - OAB:21610/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:1779-A/MT, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:9724-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

executada para que efetue o pagamento do valor cobrado nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser expedido mandado de 

avaliação e penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14253 Nr: 690-41.2005.811.0044

 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: Renato Stuch, Terezinha Maria Stuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da 

Conceição Vicente Corso, José Izidoro Corso, Maria Aparecida Corso 

Martins e Silva, João Batista Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Lopes Theodoro - 

OAB:139970/SP, Giselle Batista de Oliveira - OAB:216288/SP, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

requerente para se manifestar sobre a petição do ESTADO DE MATO 

GROSSO, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50573 Nr: 2084-39.2012.811.0044

 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 Eunice da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José da Silva, Rosa Maria da Silva, 

Nivaldo Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15.009/MT, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:14.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam intimados os 

herdeiros ROSA MARIA DA SILVA e NIVALDO ANTONIO DA SILVA, 

através de sua advogada constituída, para manifestarem-se acerca da 

petição de fls. 269/270, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87490 Nr: 1218-21.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valnei Luiz Gueno, Fernanda Cristine Rabelo Gueno, 

Umberto João Gueno, Espolio de Valdemiro Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Luiz Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para que no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos a decisão a 

que se refe na petição de fl. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14227 Nr: 672-20.2005.811.0044

 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: Erni Roque Trevisan, Ivone Bialeski Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmini Facioli, Macotec Indústria Mecânica e 

Comércio Ltda, João Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para que no prazo de 10 (dez) dias, proceda a retirada deste feito 

e se dirija ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, conforme 

solicitado no ofício de fls. 154/155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67245 Nr: 534-67.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DE S. P. DI DOMENICO - ME, Arleide de 

Souza Pereira Di Domenico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Rondonópolis/MT, trazendo aos 

autos a guia e o comprovante original de pagamento, conforme artigo 388, 

parágrafo único e 389 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75085 Nr: 3580-64.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bento Peres Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18906, GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - OAB:19205/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte ré 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50669 Nr: 2182-24.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson de Lima Picinini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Luiz Moretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 42.

Encaminhem-se os presentes autos ao CEJUSC, a fim de que seja 

realizada audiência conciliatória.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51187 Nr: 378-84.2013.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Luiz Moretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson de Lima Picinini

 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: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 46.

Encaminhem-se os presentes autos ao CEJUSC, a fim de que seja 

realizada audiência conciliatória.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32530 Nr: 771-43.2012.811.0044

 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: JdLP, RNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Keyla Goulart Teixeira Acuna - OAB:14818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 95.

Encaminhem-se os presentes autos ao CEJUSC, a fim de que seja 

realizada audiência conciliatória.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21538 Nr: 334-41.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Adauto Picinini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza da Cruz Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shalimar Benice (Defensora 

Pública) - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 63.

Encaminhem-se os presentes autos ao CEJUSC, a fim de que seja 

realizada audiência conciliatória.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51188 Nr: 379-69.2013.811.0044

 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: Ivonete de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson de Lima Picinini, Talita Gessica de 

Lima Picinini (Menor), Adilson Picinini, Rudi Nelson Picinini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 33.

Encaminhem-se os presentes autos ao CEJUSC, a fim de que seja 

realizada audiência conciliatória.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88349 Nr: 1653-92.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan de Oliveira Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Thainá Loula - OAB:24728/O/MT

 Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva do indiciado Gilvan de 

Oliveira Magalhães (brasileiro, inscrito no CPF n.º 043.766.191-16, 

portador do RG n.º 23364904 SSPMT, nascido aos 05/04/1982, filho de 

Cleide de Oliveira Magalhães), o que faço com fulcro no artigo 310, inciso 

II, do Código de Processo Penal.Int.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 91213 Nr: 3089-86.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Scheila Cristina Wehrmann, Claudemir Ferreira 

Sampaio, Gidel Bruno Almeida de Lima, Elton henrique Silva de Messias, 

Francinete Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR RODRIGO DE MOURA - 

OAB:, Almir Rogério de Moura - OAB:13.853/MT, ALMIR ROGERIO DE 
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MOURA - OAB:13853

 Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva dos indiciados Claudemir 

Ferreira Sampaio e Elton Henrique da Silva, ambos qualificados nos autos, 

o que faço com fulcro no artigo 310, inciso II, do Código de Processo 

Penal.Int. Dê-se ciência ao Ministério Público.Transladem-se cópias das 

peças necessárias a eventual ação penal/inquérito policial. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-58.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

NELDI GORETTI ODERDENGE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020008-19.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

EMILIO DE MATTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente para, manifestar-se sobre o resultado do Renajud 

juntado no ID 15348105, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76733 Nr: 471-08.2016.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINALVA PEREIRA DE FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado à fls. 99/100, vez que existe 

concordância por parte do executado, conforme manifestação de fl. 106.

2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – RPV -, nos 

termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça 

Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da 

Constituição Federal. Anoto que no RPV deverá ser informado o montante 

a ser requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim de evitar 

eventuais prejuízos a exequente.3. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, momento em que a parte exequente deverá impulsionar o 

feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito para fins de extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82643 Nr: 628-44.2017.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA LISBOA CAVALCANTE

 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:

 Cumpre salientar que através das provas colacionadas nos autos, se 

observa que, na data em que completou 55 anos de idade, comprovou o 

período de carência.Diante disso, vislumbro presentes os requisitos para a 

concessão da aposentadoria por idade, na qualidade de trabalhadora 

rural, pois os documentos e os depoimentos existem nos autos 

consubstanciam que a requerente exerceu atividade rural.Assim, 

considero que a concessão do benefício pleiteado pelo autor não fere 

princípios ou normas constitucionais, muito menos os preceitos da Lei n° 

8.213/91, não havendo razão para acolher o prequestionamento suscitado 

pela parte requerida.Dispositivo:Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS) ao pagamento da aposentadoria por idade a Requerente MARIA 

RITA LISBOA CAVALCANTE, equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, 

a partir da data indeferimento do requerimento administrativo (05/12/2014, 

fl. 28).Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85444 Nr: 2483-58.2017.811.0023

 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: CMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MAGNA ANDRADE SOARES ingressou com o presente pedido de 

ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de valores depositados em conta 

corrente no Banco do Brasil e Banco Bradesco, referente a saldo positivo 

de MANOEL ALVES SOARES, falecido em 06/12/2016.

Juntaram documentos às fls. 12/25.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conheço diretamente do pedido e passo a proferir julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

posto não haver necessidade de dilação probatória, eis que a matéria é 

exclusivamente de direito, no que sigo 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).

A medida pleiteada deve ser deferida.

 Conforme se verifica dos autos, pretende a requerente, MAGNA 

ANDRADE SOARES, a obtenção de alvará judicial visando ao 

levantamento de valores depositados na conta vinculada a de cujus junto 

ao BANCO DO BRASIL S/A.

Em atenção ao conjunto probatório carreado aos autos, vislumbra-se que 

houve o preenchimento pela requerente de todos os requisitos legais 

necessários, uma vez que logrou êxito em demonstrar, de maneira idônea 

e exaustiva, os fatos narrados na inicial, que a habilita ao levantamento 

pretendido.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado na inicial para que seja 

expedido em favor de MAGNA ANDRADE SOARES, o competente alvará 

judicial para o levantamento dos valores depositados nas contas corrente 

n. 8960 da agência n. 5916-1 e conta corrente 7201 da agência 3931 do 

Banco do Brasil S/A, em nome do de cujus MANOEL ALVES SOARES – 

CPF: 091.967.142-04.

Sem custas, por ser a requerente beneficiária da justiça gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64821 Nr: 2041-34.2013.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KM, BEKWYIPRIN METUKTIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de típico caso que requer melhor tratamento médico e não uma 

prestação praticamente eterna do Estado, para uma pessoa jovem (20 

anos – fl. 35), que tem restrições parciais no mercado de trabalho, pois 

tuberculose tem cura. O relatório social e os endereços constantes nos 

autos informam que a parte autora reside na zona urbana, não havendo 

os motivos constantes da inicial.O Laudo Médico foi claro em afirmar que 

“a tuberculose pulmonar é uma doença hoje facilmente curável”.Desta 

forma, não foi considerado incapacitado para a vida independente, não 

preenchendo o requisito invalidez/incapacidade, pelo que não tem direito 

ao benefício assistencial. Com efeito, a ausência de comprovação de um 

dos requisitos exigidos pela Lei n. 8.742/93 determina o indeferimento do 

benefício de amparo social ao deficiente.Dispositivo:Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, 

§ 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36543 Nr: 2740-98.2008.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GAUTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, ante as irregularidades constatadas no cálculo exequendo, 

ACOLHO os embargos à execução manejados pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS reconhecendo que há excesso na execução eis que 

os cálculos apresentados pela parte autora não estão em consonância 

com os termos dispostos nesta decisão e, para tanto, homologo o cálculo 

de fls. 196/198 eis que já incluídos os honorários advocatícios. Preclusa 

esta decisão, expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos da Resolução nº. 168, de 05/12/2011, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região. Anoto que no RPV deverá ser informado o montante 

a ser requisitado e a data da última atualização do crédito, a fim de evitar 

eventuais prejuízos a exequente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

momento em que a parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 

(cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação integral de 

seu crédito para fins de extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41039 Nr: 1655-09.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o executado para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, 

a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84111 Nr: 1625-27.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLOR NOGUEIRA KOTIKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDLAINE RIBEIRO DA GAMA - 

OAB:17855, WAGNER RABELO SÃO MIGUEL - OAB:23676/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o executado para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, 

a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82072 Nr: 225-75.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIZETE SANTANA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89672 Nr: 1092-34.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 9, vez que inexiste oposição por 

parte da executada, conforme petição de fl. 18.2. Expeça-se o competente 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, 

inciso II, do CPC e artigo 100, §9, da Constituição Federal. Anoto que no 

RPV deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da última 

atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a exequente.3. 

Registre-se que antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo 

Civil o pagamento por meio de requisitório de pequeno valor – RPV era 

requisitado ao Presidente do Tribunal de Justiça. No entanto, conforme 

disposição do artigo retromencionado, a expedição deverá ser realizada já 

no Juízo de Primeiro Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se 

o competente requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a 

Procuradoria-Geral do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos 

termos do artigo 535, § 3º, inciso II, segunda parte, do CPC.5. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, momento em que a parte exequente deverá 

impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação integral de seu crédito para fins de extinção da 

execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81434 Nr: 3371-61.2016.811.0023

 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: IVANA GOMES NARCISO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos 
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autos, após perícia médica, que a parte autora não se encontra acometida 

de situação que a impeça de trabalhar, requisito indispensável para a 

concessão do benefício pretendida. Principais respostas aos quesitos da 

pericia:1. Ivana Gomes Narciso Lima, 49 anos, baixa visão em OD (olho 

direito) decorrente de deslocamento de retina em 2015 por alta ametropia. 

(25% de visão em OD (olho direito) e 100% de visão em OE (olho 

esquerdo).9. Estabilizada.No caso, o perito médico afirmou que a patologia 

encontra-se estabilizada, tendo a parte autora 100% de visão no olho 

esquerdo, razão pela qual forçoso é reconhecer que há possibilidade de 

exercício de funções laborativas, o que afasta a presença dos requisitos 

acima mencionados para concessão do benefício (impossibilidade de 

reabilitação; impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta 

subsistência).DispositivoAnte o exposto, julgo improcedente o pedido 

inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando 

suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80937 Nr: 3022-58.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO TEXEIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

prova acrescida (Laudo pericial), juntadas às fls. 57/62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64049 Nr: 1179-63.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CICERA CELESTINA DE SOUSA UCHOA

 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:

 Cite-se o executado para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, 

a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86541 Nr: 3292-48.2017.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte requerida, para 

comparecer à audiência concentrada, designada para o dia 11.10.2018, 

às 18h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81408 Nr: 3346-48.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGC, DTC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Desta feita, (I) designo Sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri de 

Peixoto de Azevedo para o dia 25 de outubro de 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 deverá a parte que as 

indicou ser intimada para que no prazo máximo de 5 (cinco) dias forneça 

novo endereço para sua localização. Registre-se o deferimento da 

intimação das testemunhas arroladas pelo Ministério Público uma vez que 

o limite legal é de 5 (cinco) testemunhas por cada réu no processo;(III) 

Oficie-se à SEJUDH, solicitando a escolta/recambiamento de Vilma Yoshiko 

Takahashi para a Sessão de Julgamento pelo Júri;(IV) Expeça-se Carta 

Precatória à Comarca de Colíder/MT, a fim de que Vilma Yoshiko Takahashi 

seja intimada da data de Julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade em 

que será ouvida como informante;(V) 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;(VI) 

Providencie a disponibilização de equipamento de gravação e reprodução 

de mídia audiovisual, a fim de que as mídias encartadas nos autos possam 

ser reproduzidas e os debates das partes possam ser gravados;(VII) 

Intimem-se pessoalmente os pronunciados bem como o Dr. Carlos Alberto 

Koch – OAB-MT 7299/B – Defensor Dativo acerca da data em que 

ocorrerá o julgamento pelo Tribunal do Júri;(VIII) Expeça-se ofício à 

Unidade Prisional em que os pronunciados estejam presos (Cadeia Pública 

Municipal de Peixoto de Azevedo/MT) solicitando a sua escolta para a 

Sessão de Julgamento(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84949 Nr: 2151-91.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-44.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLANIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA 

(REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000256-44.2018.8.11.0023; Valor causa: 

$345.94; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VANDERLANIA BARBOSA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, 

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA Senhor(a): 

PAULO EDUARDO PRADO ADVOGADO DA RECLAMADA (S) FINALIDADE: 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da parte reclamada, acima qualificada, por todo o 
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conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante deste mandado, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 16/10/2018, às 13:20 horas, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. 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. PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 de setembro 

de 2018. Atenciosamente, ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA Gestor(a) 

Geral /Autorizada 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-44.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLANIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA 

(REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000256-44.2018.8.11.0023; Valor causa: 

$345.94; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VANDERLANIA BARBOSA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, 

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA Senhor(a): 

JONES EVERSON CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de advogado da parte AUTORA, 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 16/10/2018, às 13:20 

horas, 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 art. 51, I 

da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA Gestor(a) Geral/autorizada 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-44.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLANIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA 

(REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000256-44.2018.8.11.0023; Valor causa: 

$345.94; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VANDERLANIA BARBOSA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, 

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA Senhor(a): 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOB SA FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte reclamada, acima 

qualificada, por todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte integrante deste mandado, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16/10/2018, às 13:20 

horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. 

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. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA Gestor(a) Geral /Autorizada 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145506 Nr: 5922-10.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso juntado em Ref. 40, é tempestivo, portanto abro 

vistas para a parte autora apresentar contrarrazões.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130865 Nr: 8524-08.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSEMENTES COMERCIO DE SEMENTES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGROSEMENTES COMERCIO DE 

SEMENTES LTDA ME, CNPJ: 09344353000183. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

AGROSEMENTES COMERCIO DE SEMENTES LTDA ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 201511396/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/12/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$10.292,78
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155489 Nr: 10607-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIEGO IZIDORO LAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimo o douto advogado da parte requerida para efetuar o pagamento de 

R$1.000,00 ( hum mil reais) referente à perícia médica solicitada nos 

autos, e posteriormente comprovar referido deposito nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160483 Nr: 669-07.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimo o douto advogado da parte requerida para efetuar o pagamento de 

R$1.000,00 ( um mil reais) referente à perícia médica solicitada nos autos, 

e posteriormente comprovar referido deposito nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 156465 Nr: 11031-05.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Intimo o douto advogado da parte requerida para efetuar o pagamento de 

R$1.000,00 ( hum mil reais) referente à perícia médica solicitada nos 

autos, e posteriormente comprovar referido deposito nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145156 Nr: 5751-53.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSIMEIRE DA PAIXAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desconstituo, em havendo, o perito anteriormente nomeado.

Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser 

intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentarem outras considerações que entenderem pertinentes.

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverá o perito responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos ao Doutor José Dárcio de Andrade 

Rudner, no valor de R$ 600,00, na forma da Resolução 232/2016 do 

Conselho Nacional de Justiça, a serem arcados pela Justiça Federal ou 

Estadual, dependendo da competência, vez que se trata de comarca com 

carência de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por um 

caos na área de saúde, com o “fechamento” do hospital público, 

justificando a nomeação de profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 148629 Nr: 7239-43.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo a 

execução da sentença ou arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 107741 Nr: 5304-36.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Pavarine Júnior, OSMAR PAVARINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SENILTON VICENTE DE SOUZA 

- OAB:4744/O

 Vistos.

Desconstituo, em havendo, o perito anteriormente nomeado.

Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser 

intimado acerca da nomeação levada a efeito, devendo apresentar 

proposta de honorários no prazo de cinco dias.

Sobrevindo resposta, dê-se vistas às partes para que se manifestem em 

cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150819 Nr: 8373-08.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Washington Luiz Lopes Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo a 

execução da sentença ou arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156465 Nr: 11031-05.2017.811.0013
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 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 01 – Recebo a inicial;

02 – Defiro AJG;

03 – CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade 

de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia;

04 – Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 

dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC;

05 – As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou 

Defensor Público;

06 – Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se 

assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por 

este mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155489 Nr: 10607-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIEGO IZIDORO LAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 01 – Recebo a inicial;

02 – Defiro AJG;

03 – CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade 

de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia;

04 – Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 

dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC;

05 – As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou 

Defensor Público;

06 – Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se 

assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por 

este mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 98400 Nr: 1398-38.2015.811.0013

 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: ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto São Paulo Ltda, José Macelio da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Sylvia de Lacerda 

Varella Fernandes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em virtude da devolução do Mandado, conforme referência 

22, abro vista dos autos ao requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 123954 Nr: 5365-57.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em virtude da devolução do Mandado, conforme referência 

20, abro vista dos autos ao requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 124895 Nr: 5743-13.2016.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARELLA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS E 

VIDROS LTDA – ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS & TEIXEIRA LTDA ME, JOSÉ 

ORLANDO NUNES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em virtude da devolução do Mandado, conforme referência 

89, abro vista dos autos a parte credora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 106493 Nr: 4809-89.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. A. de O. J., Ednair Marques de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTO SALES DE MATOS 

JUNIOR - OAB:14603

 Certifico que, em virtude da devolução do Mandado, conforme referência 

85, abro vista dos autos ao requerente para manifestação.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000616-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

MANOEL GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000616-09.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[DIREITO DE IMAGEM, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, NULIDADE / 

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a 

contestação apresentada é Tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar. Pontes 

e Lacerda-MT, 11 de setembro de 2018 Laudicéia Souza Braz Santos 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001886-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001886-68.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: JOSÉ ALVES DOS 

SANTOS FILHO. Vistos. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, 

via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, trazendo 

aos autos o instrumento contratual firmado entre as partes, sob pena de 

indeferimento, na forma do art. 321, parágrafo único, do NCPC. Após, 

tornem os autos conclusos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 14 de 

setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001880-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE DOS SANTOS CUNHA (EXEQUENTE)

HILMAN MOURA VARGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001880-61.2018.8.11.0013 

EXEQUENTE: LEDIANE DOS SANTOS CUNHA EXECUTADO: ELIAS LIMA 

DA SILVA Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar(em) o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), 

sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem 

necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914 c/c art. 915 do CPC). Decorrido o prazo para pagamento 

e/ou sem o oferecimento de embargos, INTIME-SE a parte autora, por meio 

de seu(s) advogado (s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento. Caso a constrição 

recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado 

for, bem como providencie o registro da penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 842 e do art. 844, 

ambos do NCPC. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de 

integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida 

pela metade (art. 827, “caput” e §1º, do NCPC). DEFIRO, por outro lado, os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, 

caput, do NCPC. Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora 

para ser citada, deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Pontes e Lacerda, 

14 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001975-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

EDILSON MORAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS HOTTS TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001975-91.2018.8.11.0013 AUTOR: 

EDILSON MORAES DOS SANTOS RÉU: JONAS HOTTS TEIXEIRA Vistos. 

INTIME-SE a parte autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e despesas de ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Após o decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 14 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001221-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANGELINA POQUIVIQUI ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001221-52.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$11,448.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL 

(ART. 48/51)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a 

contestação apresentada é Tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 14 de setembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001813-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THALES KENDY OKUDA KIHARA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001813-96.2018.8.11.0013. AUTOR: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RÉU: 

THALES KENDY OKUDA KIHARA Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 14 de 

setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001818-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR PAVARINE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001818-21.2018.8.11.0013 AUTOR: 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: OSMAR PAVARINE Vistos. REMETAM-SE 

os autos ao Cartório Distribuidor para que certifique quanto ao regular 

recolhimento das despesas de ingresso. Após, PROMOVA-SE a 

conclusão dos autos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 14 de setembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168058 Nr: 4147-23.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução 

do mérito, para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por 

idade rural ao autor, no valor de um salário mínimo, bem como décimo 

terceiro salário. Para a data de início do benefício fixo a data do 
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indeferimento administrativo, qual seja, 27 de abril de 2017 (fl. 36).O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 

19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência 

de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.Tendo em vista 

a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, concedo tutela 

antecipada para o fim específico de determinar ao INSS que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.EXPEÇA-SE ofício à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da autora, se já não o tiver sido feito.Pelo princípio 

da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte nos arts. 85, § 8º, do NCPC. DEIXO de 

condená-lo, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168071 Nr: 4161-07.2018.811.0013

 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: Adonias Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução 

do mérito, para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por 

idade rural ao autor, no valor de um salário mínimo, bem como décimo 

terceiro salário. Para a data de início do benefício fixo a data do 

indeferimento administrativo, qual seja, 18 de dezembro de 2017 (fl. 23).O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 

19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência 

de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.Tendo em vista 

a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, concedo tutela 

antecipada para o fim específico de determinar ao INSS que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154590 Nr: 10208-31.2017.811.0013

 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): ROBERTO NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de ref. 41, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109124 Nr: 5831-85.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Flaviana Gonçalves Langer, NSGLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER JONAS OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que requeira o 

que entender cabível, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 5819 Nr: 72-10.1996.811.0013

 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 do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ FERREIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165959 Nr: 3120-05.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA RIBEIRO DE NOVAES SILVA 

8414422012, Neuza Ribeiro de Novaes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112000 Nr: 909-64.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ribeiro da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, haja vista a 

inexistência de comprovação, por parte da autora, de um dos requisitos 

necessários à percepção do benefício pleiteado.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em R$ 

500,00 (quinhentos reais), consoante disposto no art. 85, § 8º, do NCPC. 

No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta de exigibilidade, na 

forma do art. 98, § 3º, do NCPC.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por 

meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os 

honorários periciais fixados à fl. 53 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos 

moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128799 Nr: 7574-96.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE CARDOSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Ramão - 

OAB:209.551/SP., RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 67 

(ref. 39), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162893 Nr: 1714-46.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN KAROLINA DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145503 Nr: 5919-55.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaura Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, 

para o fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da 

IZAURA FERREIRA DE ALMEIDA, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à 

data da cessação do benefício (05 de dezembro de 2016 – fl. 15). O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 

19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência 

de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.b) DETERMINAR 

a CONVERSÃO do benefício previdenciário de AUXÍLIO DOENÇA EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir da data da apresentação do 

laudo pericial (21 de junho de 2018 – fls. 53/56), inclusive, com direito à 

percepção do décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo 

deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir 

da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe 

o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129368 Nr: 7879-80.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Ladislau da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, 

para o fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da 

FABIANA LADISLAU DA SILVA, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do 

indeferimento administrativo (05 de julho de 2016 – fl. 15). O pagamento 

retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, 

a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que 

dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.b) DETERMINAR a CONVERSÃO do 

benefício previdenciário de AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, a partir da data da apresentação do laudo pericial (17 de maio 

de 2018 – fls. 75/79), inclusive, com direito à percepção do décimo 

terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito com 

atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/1997.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. 

STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de condená-la, no entanto, ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o 

disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98729 Nr: 1538-72.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, 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.: 98615 Nr: 1503-15.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Duarte Andrade, Antonia Siqueira da Costa, 

Francisca Alaides dos Santos Silva, Mery Terezinha Poquevique Castilho, 

Maria Cleuza Rodrigues dos Reis, Guimarães Cordoba Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 2824 Nr: 196-61.1994.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Sanchez Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.I. RIBEIRO & CIA LTDA, José Inácio Ribeiro, 

Teresa Cristina Rino Sanchez Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Jenezerlau dos Santos - 

OAB:3613-B/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Elias - OAB:77115-B, 

Haroldo Leite Bandeira de Mello - OAB:7541/MT, Nivaldo de 
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Almeida Carvalho - OAB:3.826-MT

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146088 Nr: 6193-19.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DOS ANJOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, haja vista a 

inexistência de comprovação, por parte da autora, de um dos requisitos 

necessários à percepção do benefício pleiteado.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em R$ 

500,00 (quinhentos reais), consoante disposto no art. 85, § 8º, do NCPC. 

No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta de exigibilidade, na 

forma do art. 98, § 3º, do NCPC.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por 

meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os 

honorários periciais fixados à fl. 21 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos 

moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 96325 Nr: 488-11.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dielida Gomides Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vale de São Domingos/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:19474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonair Lima Bianquini Filho - 

OAB:15265 - MT

 Vistos.

Chamo o feito à ordem, para expurgar inexatidão material objeto do tópico 

final da sentença fls. 138/142 (ref. 89), concernente à necessidade de 

submissão do veredicto ao duplo grau de jurisdição em virtude de ter sido 

a Fazenda Pública condenada ao pagamento de quantia ilíquida, conforme 

expressa autorização legal prevista no art. 494, I, do NCPC.

Isto porque, o Município de Vale de São Domingos fora condenado ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 11.320,00 (onze mil e trezentos 

e vinte reais), de maneira que é desnecessário o exercício do duplo grau 

de jurisdição, “ex vi” do art. 496, §3º, III, do NCPC.

Destarte, DETERMINO que a Secretaria cumpra integralmente a decisão de 

fl. 172 (ref. 114).

INTIME-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145924 Nr: 6095-34.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEY BAZAN COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Sidiney Bazan Costa, no valor de 91% (noventa e um por cento) do 

salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação do 

benefício (23/08/2016 – fl. 14). O pagamento retroativo deve ser feito com 

atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/1997.b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício 

previdenciário de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, a partir 

da data da apresentação do laudo pericial (21/06/2018 – fls. 60/63), 

inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional. 

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.c) 

ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia 

ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, 

do NCPC.DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161284 Nr: 1020-77.2018.811.0013

 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: SIMONE MARTINELI PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNOVA Comércio Eletrônico S.A. (CASAS 

BAHIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT.

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, 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.: 168077 Nr: 4164-59.2018.811.0013

 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: RUTE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (fls. 20/21).Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Com o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das 

partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do 

art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 95195 Nr: 5743-81.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPEZZATO CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO BATISTA ABAMBRES - 

OAB:254683

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida pela DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de SPEZZATO 

CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA.

Compulsando os autos, verifico que houve o bloqueio integral do valor 

débito, conforme extrato do Bacenjud à fl. 186. Em seguida, o requerido foi 

devidamente intimado para manifestar em relação à penhora realizada, no 

entanto, manteve-se inerte (fl. 203).

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em favor da parte exequente, observando-se os 

dados bancários trazidos à fl. 205.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160974 Nr: 871-81.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Araújo Siqueira - 

OAB:39.549, Eduardo Rodrigo Colombo - OAB:PR-42.782, GABRIEL 

SANTOS ALBERTTI - OAB:44655, JÔNATAS CASALLI BETTO - 

OAB:47789, Ramiro de Lima Dias - OAB:12.504

 Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 78/79, no 

montante de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais; sobre o CNPJ de nº 

76.080.738/0001-78; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 

512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, DÊ-SE VISTA 

dos autos o Ministério Público.

IV – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10214 Nr: 584-56.1997.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerente do Banco Bradesco S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Rodrigues de Souza, ARÉDIO ALVES 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

249,80 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 106/107. Este valor 

deverá ser pago de forma única, sendo R$ 249,80 (duzentos e quarenta e 

nove reais e oitenta centavos) para recolhimento da guia de custas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, 

escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher 

os campos com o número único do processo e o CPF do pagante. Em 

seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), 

preencher os valores e clicar em gerar. Será gerado um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia e o 

comprovante de pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes e 

Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147012 Nr: 6589-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Odair Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO-DPVAT proposta por ODAIR VIEIRA DOS SANTOS, em 

face de TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, ambos devidamente 

qualificados na inicial.

Juntou documentos às fls. 5/18.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

27/55.

A parte requerente não apresentou impugnação à contestação (fl. 59).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que o autor pleiteia que 

a ré seja condenada à indenização por acidente de trânsito no importe de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Como preliminar, a parte ré apresentou a necessidade de inclusão de 

outra seguradora no polo passivo da presente demanda, alegação que 

merece ser afastada, de acordo com o entendimento já consolidado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Tal entendimento 

estabelece que qualquer seguradora pode responder pelo pagamento das 

indenizações devidas pelo seguro DPVAT.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - 

INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SEGURADORA DEMANDADA NA 

INICIAL - RECURSO PROVIDO.

Qualquer seguradora participante do convênio firmado com a FENASEG 

(Federação Nacional de Seguros) tem legitimidade para responder pelo 

pagamento da indenização correspondente ao seguro obrigatório, nos 

termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação 

dada pela Lei nº 8.441, de 13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS 

DUARTE MONTEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

25/11/2009, Data da publicação no DJE 09/12/2009).
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Ainda em sede de preliminar, a requerida arguiu sobre ausência do laudo 

do Instituto Médico Legal (IML), uma vez que tal documento seria 

imprescindível para a apuração da lesão, no entanto, a jurisprudência já 

sedimentou o entendimento pela desnecessidade de sua apresentação, 

tendo em vista que poderá comprovar a lesão por outros documentos.

Nessa linha, destaco precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso que, que já firmou a orientação:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS 

DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência não são 

documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro 

obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade 

do alegado.

(Ap 53318/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017).

Desta forma, REJEITO as preliminares.

Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo mais preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO como 

perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, 

CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, 

“e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca 

da nomeação levada a efeito.

Deverá a secretaria, mediante impulsionamento por certidão, via DJE, 

intimar o autor e, mediante remessa dos autos, intimar a seguradora ré 

acerca da data aprazada para a perícia, bem como para que, caso 

queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço consignar que o autor 

deverá comparecer na perícia a ser designada independentemente de 

intimação pessoal.

ARBITRO os honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o 

prazo de 30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da 

realização da perícia médica.

Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às partes para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu 

teor (art. 477, § 1º, do NCPC).

 Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165722 Nr: 3031-79.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo de Amo Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Dias Prado - 

OAB:SP/236.505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e despesas de ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil ("vide" certidão de ref. 6).

 Após o decurso do prazo, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168627 Nr: 4416-62.2018.811.0013

 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: Cleuza Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (fls. 20/21).Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Com o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das 

partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do 

art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157003 Nr: 11309-06.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o que foi informado pelo perito à fl. 74, concernente ao fato 

de que a autora, em que pese ter sido devidamente intimada, não 

compareceu à perícia médica, DECLARO a perda da prova pericial que a 

parte autora pretendia produzir por meio da realização do referido exame.

Nessa toada, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentem alegações finais.

Saliento que o lapso temporal mencionado terá início para a parte autora, 

mediante intimação, via DJE, e, na sequência, para a parte requerida, que 

deverá ser intimada mediante remessa dos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147012 Nr: 6589-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Odair Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153740 Nr: 9761-43.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana França dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 146664 Nr: 6466-95.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdencia S.A, Mapfre Vida 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Machado Pedro - 

OAB:16.591/MS, Marcus Vinicius Rodrigues Luz - OAB:OAB/MS 

17.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:10766, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160580 Nr: 700-27.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Fernando da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUFINA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.048-B

 Em assim sendo, consoante disposto no art. 357 do CPC, DECLARO o 

feito saneado, remetendo-o à fase instrutória.Considerando não ser 

hipótese de julgamento antecipado da lide (consoante disposições do art. 

355 do CPC), bem ainda à vista das questões tidas por incontroversas no 

curso do feito, FIXO como pontos controvertidos da lide: (i) ter sido o autor 

privado de seus bens por ocasião do divórcio em decorrência de ação 

perpetrada pela ré ou por pessoa sob sua ordem; (ii) a propriedade dos 

bens descritos na inicial e a destinação deles ao domicílio do casal quando 

da vigência do casamento; e (iii) a existência de dano (moral e material) e 

a sua extensão.Para elucidar os pontos acima identificados, DEFIRO a 

produção de provas documental, mediante a juntada de novos 

documentos, se necessário, e oral, consistente na colheita do depoimento 

pessoal das partes (art. 385, “caput”, parte final, do NCPC), bem como das 

testemunhas oportunamente arroladas.Por consequência, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para data mais próxima disponível em 

pauta, qual seja, dia 23 de outubro de 2018, às 16h00min, a ser realizada 

perante este Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, 

CONCEDO às partes o prazo de 5 (cinco) dias para apresentarem em 

cartório o rol de testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso 

ainda não tenham sido indicadas.ADVIRTA-SE às partes que a intimação 

das testemunhas é sua incumbência, apenas admitindo-se a intimação 

pela secretaria do juízo nas hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do 

NCPC).EXPEÇA-SE mandado de intimação das partes, fazendo-se constar 

as advertências delineadas no art. 385, § 1º, do NCPC.INTIME-SE via 

DJE.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154024 Nr: 9919-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CASTILHO CARDOSO, DENISE DIAS DE 

OLIVEIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDA - 

OAB:15376, Ricardo Quidá - OAB:2.625/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Marisa Balbino da 

Trindade - OAB:3638/MT

 Em assim sendo, consoante disposto no art. 357 do CPC, DECLARO o 

feito saneado, remetendo-o à fase instrutória.Considerando não ser 

hipótese de julgamento antecipado da lide, FIXO como pontos 

controvertidos da lide: (i) localização da área objeto da inicial e pertinência 

à presente demanda; (ii) existência do contrato de arrendamento entre as 

partes; e (iii) consumação dos requisitos da usucapião do imóvel.Assim, 

para elucidar os pontos acima identificados, DEFIRO a produção de provas 

documental, caso necessário, e oral, consistente na colheita do 

depoimento pessoal das partes (art. 385 do CPC), bem como das 

testemunhas oportunamente arroladas.Antes, porém, de designar 

audiência de instrução, para o fim de esclarecer o primeiro ponto 

controvertido acima mencionado, EXPEÇA-SE mandado de constatação, a 

ser cumprido por oficial de justiça, a fim de que conste dos autos se a 

área sob litígio corresponde à área descrita na matrícula que acompanha a 

petição inicial (matrícula nº 228 do Cartório de Registro de Imóveis do 

Município de Pontes e Lacerda), constante às fls. 20/26.FIXO o prazo de 

30 (trinta) dias para o seu cumprimento e, após a sua juntada aos autos, 

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que se manifestem no prazo comum de 10 (dez) dias.Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para designação de audiência 

de instrução e julgamento.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164454 Nr: 2352-79.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evando Advincula Rabelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155387 Nr: 10554-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164464 Nr: 2362-26.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abel Almeida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correia da Silva - OAB:8.184-A

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167862 Nr: 4047-68.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina de Oliveira Facirolli
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139549 Nr: 3508-39.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI MORAIS ALMEIDA, Maria Machado de 

Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167760 Nr: 4001-79.2018.811.0013

 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: KAYCK GUIMARAES DE LAVOR, Leonice Vieira da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167170 Nr: 3735-92.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO LUCIO BARBOSA VERICINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167444 Nr: 3841-54.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX LUCIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168281 Nr: 4262-44.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 96930 Nr: 798-17.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT-8506-A

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151501 Nr: 8651-09.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosicléia de Castro Cassimiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164560 Nr: 2403-90.2018.811.0013

 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: MANOEL IRENE CHUBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165033 Nr: 2685-31.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAMAR ALBINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163278 Nr: 1880-78.2018.811.0013

 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: Denir de Almeida Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163282 Nr: 1883-33.2018.811.0013

 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: MARINA DE SOUZA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168565 Nr: 4380-20.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerci Aquino Correa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 05 de Outubro de 2018 ás 

12h00min para realização da Perícia Médica.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001998-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

F. N. CINTRA - ME (AUTOR(A))

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CREDER LEITE LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001998-37.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: F. N. CINTRA - ME REQUERIDO: LEANDRO CREDER LEITE 

LOPES Vistos. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, completar a inicial, trazendo aos autos 

o cálculo discriminado do valor do débito, na forma do art. 62, inciso I, da 

Lei nº 8.245/1991, c/c artigo 321, “caput” e parágrafo único, do NCPC, sob 

pena de indeferimento. Com o decurso do prazo, PROMOVA-SE a 

conclusão dos autos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 14 de setembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001938-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

MARINES BRITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAEL LINO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001938-64.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARINES BRITO DE SOUZA RÉU: NAEL LINO LOPES Vistos. Para viabilizar 

o juízo de mérito por ocasião da prolação da sentença, quanto à pretensa 

partilha de bens, a autora, em regra, deve juntar aos autos a declaração 

pública de união estável ou a certidão de casamento. Todavia, consoante 

se denota da “nomenclatura” atribuída à ação proposta, percebe-se que a 

autora pretende o reconhecimento da união estável e sua posterior 

dissolução, contudo, não observou o disposto no art. 319, incisos III e IV, 

do NCPC, quanto à aludida pretensão. Isto posto, INTIME-SE a autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, na forma supracitada, sob pena de indeferimento da 

inicial (“ex vi” do art. 321 do NCPC). CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 14 de 

setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000625-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS (ADVOGADO(A))

PAULO DA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DEMARCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000625-68.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: 

PAULO DA SILVA ARAÚJO EXECUTADO: ALEXANDRE DEMARCHI Vistos. 

PAULO DA SILVA ARAÚJO interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de id. 13735052, alegando a ocorrência de omissão na 

decisão proferida nos autos (“vide” id. 13305855). As contrarrazões 

foram juntadas no id. 13931722. Na petição de id. 14789500, o exequente 

informou que o E. TJMT, no julgamento do recurso de agravo de 

instrumento por ele interposto, reformou a decisão proferida nos 

embargos à execução, afastando a atribuição de efeito suspensivo. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. 

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser 

conhecidos, visto que interpostos tempestivamente (id. 13765596). De 

efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura 

organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de 

declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte 

interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão 

interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o provimento 

jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus 

pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, 

finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 
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declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo de modificar o julgado e, assim, viabilizar o reexame da 

matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a estrutura 

normativa que norteia a matéria, desvio da função jurídico-processual 

desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas tais premissas de 

ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça processual 

anexada no id. 13735052, que o embargante, sob o pretexto de eliminar 

situação de omissão, pretende que o juízo analise os pedidos de 

“substituição, reforço de penhora, avaliação de bens e efetivação parcial 

da tutela provisória de urgência”, todas requeridas no bojo da petição de 

id. 13137975, nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, com fundamento na exceção 

prevista no §5º do art. 919 do NCPC. Ocorre que, tratando-se de pedido 

de constrição sobre o patrimônio das pessoas jurídicas Cerealista 

Demarchi Ltda - ME e Frigorífico Frigovale do Guaporé Ltda, é preciso, 

pois, que, antes, seja decidida a pretensão de desconsideração da 

personalidade jurídica para, apenas na hipótese de inclusão da(s) 

mesma(s) no polo passivo, seja viabilizado a análise da pretensão 

formulada. Portanto, diante da atual conjectura factual apresentada, a qual 

despiu a decisão de recebimento dos embargos à execução da atribuição 

de efeito suspensivo, passo a análise da desconsideração da 

personalidade jurídica apresentada na inicial. Com efeito, no caso sob 

análise, trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

inversa, na qual o exequente pretende a inclusão no polo passivo das 

pessoas jurídicas nas quais o executado faz parte, sob o fundamento da 

existência de fraude. Analisando-se os autos, a conduta praticada pelo 

executado, sócio da pessoa jurídica Crealista Demarchi LTDA – ME, teve o 

condão de prejudicar seu credor, “in casu”, o exequente. A partir disso, 

verifico que há o R-20 na matrícula nº 14869 indicando que a pessoa 

jurídica Cerealista Demarchi LTDA – ME tem o executado figurando na 

qualidade de sócio, o qual obteve um crédito no valor de R$ 3.169.000,00 

(três milhões, cento e sessenta e nove mil reais) que se reverteu em 

proveito da pessoa jurídica da qual faz parte em prejuízo da garantia 

prevista no contrato objeto da presente ação. A situação fática ora 

retratada, corroborada pelo documento público supracitado, reforça a 

ideia de que o executado abusou da personalidade jurídica, desviando sua 

finalidade. Nesta toada, o cabimento da pretensão encontra arrimo no 

disposto no art. 133, §2º, do NCPC. Aliado a isto, ainda sobre a aplicação 

da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o posicionamento 

do eg. STJ é o seguinte: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ART. 50 DO CC/02. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. 

POSSIBILIDADE. (...). IV. Considerando-se que a finalidade da 

disregarddoctrine é combater a utilização indevida do ente societário por 

seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o sócio 

controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa 

jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50 do CC/02, 

ser possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de 

modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo 

sócio controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na 

norma. V. A desconsideração da personalidade jurídica configura-se 

como medida excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando 

forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude 

ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se forem 

verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio 

processo de execução, levantar o véu da personalidade jurídica para que 

o ato de expropriação atinja os bens da empresa. (...). Recurso especial 

não provido. (Terceira Turma - REsp 948.117/MS – Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI – Julgado em 22/06/2010 - DJe 03/08/2010)” Com base nestes 

fundamentos, é patente a necessidade de incluir a Cerealista Demarchi 

LTDA – ME e Frigovale o Guaporé Com. e Ind. de Carnes Ltda no polo 

passivo da execução, a última por estar comprovado no Termo de 

Ajustamento de Conduta anexo aos autos que o executado também figura 

como sócio. Por tais considerações, por não haverem sido delineados os 

requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, ACOLHO os embargos 

declaratórios, para o fim de DETERMINAR: a) A inclusão no polo passivo 

da Cerealista Demarchi LTDA – ME e Frigovale o Guaporé Com. e Ind. de 

Carnes Ltda, devendo os autos ser remetidos ao Cartório Distribuidor. b) A 

PENHORA “ON-LINE”, no montante de R$ 933.022,35 (novecentos e trinta 

e três mil, vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), a recair sobre os 

CNPJ’s nº 13.154.151/0001-46 e 03.578.054/0001-27; b) havendo bloqueio 

e valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, 

passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais 

impugnações ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal. Caso bloqueado montante 

inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 

10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos nos subitens “b” e “c” supracitados. c) A CONVERSÃO DO 

ARRESTO EM PENHORA dos semoventes arrestados na fl. 150 dos autos. 

LAVRE-SE o respectivo termo, INTIMANDO-SE o executado, na pessoa de 

seu advogado. d) INDEFERIR o pedido de esclarecimento à consulta 

formulada pelo Oficial do Cartório Extrajudicial, uma vez que se trata de 

providência dirigida ao Juiz corregedor daquela serventia extrajudicial, 

sendo este juízo incompetente para análise. e) Por fim, CERTIFIQUE-SE a 

secretaria quanto ao cumprimento da decisão que determinou o registro de 

protesto contra alienação de bens na matrícula do imóvel de nº 14.869 do 

CRI local. Na hipótese de não ter sido informado o cumprimento da ordem, 

REITERE-SE a expedição do ofício. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo 

para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE. 

Pontes e Lacerda, 14 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000557-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEITON FERREIRA RIGONI (EXECUTADO)

FERREIRA RIGONI & BARBOSA DIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000557-21.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: 

SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: FERREIRA RIGONI & BARBOSA 

DIAS LTDA – ME EXECUTADO: KLEITON FERREIRA RIGONI. Vistos. I – a) 

DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 170/172, no 

montante de R$ 24.443,32 (vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e 

três reais e trinta e dois centavos), a recair sobre o CNPJ nº 

16.371.473/0001-35 e CPF nº 038.382.321-86; b) havendo bloqueio e 

valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando 

a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações 

ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de 

ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 467 de 728



devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347). V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. VI – CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 14 

de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001672-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEDALHA MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001672-77.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: JEDALHA MIRANDA DA 

SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta pelo BANCO HONDA S/A contra JEDALHA MIRANDA DA SILVA. 

Determinada a emenda da inicial, o autor requereu a extinção do processo 

nos termos do art. 485, VIII, do NCPC (id. 15127260). E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De acordo com a 

informação constante dos autos, o autor não mais pretende prosseguir 

com o trâmite do presente feito. Ressalto que a extinção do presente feito 

não faz coisa julgada material, podendo o autor, promover nova ação junto 

ao Poder Judiciário, se assim entender conveniente. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 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. 

CONDENO o autor ao pagamento das custas e taxas judiciárias, 

observando-se, todavia, o recolhimento efetuado e comprovado junto a 

inicial. No entanto, deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios à vista da inexistência da triangularização processual. Após, 

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. Após, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 14 de setembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000858-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

SENILTON VICENTE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DIAS SERIGIOLLI (RÉU)

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000858-65.2018.8.11.0013 AUTOR: 

GILMAR PEREIRA DE SOUZA RÉU: FELIPE DIAS SERIGIOLLI Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÓRIA C.C. TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por GILMAR PEREIRA DE SOUZA contra FELIPE DIAS SERIGIOLLI. O feito 

tramitou regularmente e, após a efetivação da tutela de urgência, o autor 

informou ter realizado acordo extrajudicial com o réu, requerendo a 

homologação. E os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e 

decido. Pois bem, considerando o teor do art. 487, III, “b”, do NCPC 

vislumbro que o feito deve ser homologado e a ação julgada extinta, com 

resolução do mérito, em razão da transação efetivada entre as partes. 

Desta forma, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado pelas partes 

(id. 14488144) e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do NCPC. Sem condenação ao pagamento 

de honorários advocatícios e custas processuais uma vez que as partes 

já se compuseram. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, via 

DJE. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Pontes e Lacerda, 14 de setembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 101559 Nr: 2748-61.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Godoi Arcure, Farlei Lourdes de 

Jesus, Weslen Bastos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, abro 

vistas às defesas para apresentarem alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 163807 Nr: 2082-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado dativo apresente as 

alegações finais no prazo legal, tendo em vista que o MP já apresentou 

seus memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 143842 Nr: 5177-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Santi Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a DEFESA com a finalidade de emitir parecer 

acerca do cálculo de pena de ref. 119.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 175313 Nr: 6954-16.2018.811.0013

 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): Lindomar de Oliveira Valentim, Lucas Santos 

Valentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:18255/B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 
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impulsiono os autos para vistas à defesa, para que apresente as 

contrarrazões ao recurso interposto pelo MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 104175 Nr: 3805-17.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Conceição Portilho, Everson Victor 

Conceição Carvalho, Cássio Henrique Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Pedro Paulo Silva Macedo - OAB:18079/0

 Vistos em correição.

Certifique-se nos autos as providências a serem adotadas com vistas a 

viabilizar a baixa e o arquivamento do presente processo, vez que ainda 

“está em andamento”, mesmo com certidão de trânsito em julgado 

acostada às fls. 339.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 472 Nr: 32-72.1989.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PEREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilney Eduardo Barrionuevo 

Alves - OAB:301-B

 I N T I M A Ç Ã O do advogado do réu do dipositivo da sentença exarada 

nos autos: "Ante o exposto, com fundamento doo art. 107, inciso IV, do 

Código Penal c/c artigo 61 do Código de Processo Penal, reconhenço a 

ocorrência da prescrição e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu 

ANTONIO PEREIRA MARTINS. Após o trânsito em julgado. Comunique-se 

ao Cartório Distribuidor a aos órgãos de identificação Estadual e Federal, e 

arquive-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Publicada a 

sentença no Salão Nobre do Tribunal Popular do Júri da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT, aos 03 de setermbro de 2018, às 14h05min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13542 Nr: 2496-15.2002.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre de Oliveira Brito, Nilson Antero de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edevard França do Amaral - 

OAB:4930/MT, Fábio de Sá Pereira - OAB:5286-B/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a i. Defesa para apresentar alegações finais.

Após, volvam-me conclusos os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 123999 Nr: 5385-48.2016.811.0013

 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): RODRIGO BARROS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto em correição.

Certifique-se nos autos as providências a serem adotadas com vistas a 

viabilizar a baixa e o arquivamento do presente processo, vez que ainda 

“está em andamento”, mesmo com certidão de trânsito em julgado 

acostada às fls. 156.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 84744 Nr: 2266-84.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RRS, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adiuson dos Santos Giongo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos em correição.

Certifique-se nos autos a tempestivade da interposição do recurso de 

apelação por parte da i. Defesa.

Após, volvam-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 164461 Nr: 2360-56.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), MANOEL TOBAL GARCIA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

268.721, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para vistas à defesa, para que apresente alegações 

finais no prazo legal.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79822 Nr: 992-09.2018.811.0014

 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: Jorge Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Macedo Galvão - 

OAB:15668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intmação da pare autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78855 Nr: 579-93.2018.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Pinheiro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 “VISTO.”. Considerando que as testemunhas arroladas pela acusação 

encontram-se de licença férias, REDESIGNO audiência para o dia 

10/10/2018 às 13h00min (MT) para oitiva dos mesmos. Saem os presentes 

intimados, bem como o Ministério Público ciente da redesignação. Por fim, 

REQUISITEM-SE os Policiais Civis, com urgência vez que se trata de réu 

preso. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79940 Nr: 1019-89.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Eva Faustino Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intmação da pare autora para no prazo lçegal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62790 Nr: 1027-42.2013.811.0014

 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: João Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco B.V. Financeira S/A C.F.I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79659 Nr: 930-66.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique dos Santos Barbosa Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 “VISTO.”. De início, HOMOLOGO o pedido de desistência da testemunha 

ausente neste ato. Ademais, vislumbra-se que neste ato fora realizado a 

inquirição das testemunhas presentes, bem como o interrogatório do réu e, 

ainda, constata-se que não houve requerimento de diligência pelas partes, 

razão pela qual, DOU POR ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. No 

mais, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e a Defesa para 

apresentarem seus memoriais escritos no prazo legal de 05 (cinco) dias. 

Após, façam os autos conclusos para sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67579 Nr: 974-90.2015.811.0014

 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, Enide 

Gonçalves de Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 Processo nº 974-90.2015.811.0014 (67579)

Ação Civil Pública (Cumprimento de Obrigação de Fazer)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerente: Enide Gonçalves de Almeida

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos etc.

Intime-se a empresa prestadora dos serviços de Home Care para 

apresentar nota fiscal especificada, com demonstração analítica do valor 

e dos materiais utilizados na prestação do serviço autorizada judicialmente 

conforme artigo 10 do Provimento n.º 02/2015-CGJ.

A transferência do numerário (pagamento) será autorizada mediante 

apresentação da referida nota fiscal, consoante supra mencionado.

Apresentada a nota fiscal, dê-se vista dos autos ao ente público para 

manifestação, facultando-lhe a adoção das providências necessárias 

(Prov.02/2015-CGJ, art.10, §4º).

 Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, em 5 (cinco) dias.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 26 de janeiro de 2016.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64039 Nr: 588-94.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jober Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denisvaldo Aparecido 

Bulhões - OAB:23863/O

 “VISTO. Vislumbra-se que neste ato fora realizada a inquirição da 

testemunha PM RUIZ, bem como o interrogatório do réu e, ainda, 

constata-se que não houve requerimento de diligências pelas partes, 

razão pela qual, DOU POR ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. No 

mais, considerando que a acusação desistiu da oitiva da testemunha 

“Souza – SD”, DETERMINO o cancelamento da expedição de Carta 

Precatória para oitiva do mesmo. Por fim, dê-se vista dos autos as partes 

para que apresente seus memoriais escritos, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias. Após, façam os autos conclusos para sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69762 Nr: 330-16.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Medeiros do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 “VISTO. De início, HOMOLOGO os pedidos de desistência das 

testemunhas Adão Soares/PM e Manoel Aquino. Por conseguinte, 

vislumbra-se que neste ato fora realizada a inquirição das testemunhas 

presentes, bem como o interrogatório do denunciado e, ainda, constata-se 

que não houve requerimento de diligências pelas partes, razão pela qual, 

DOU POR ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. No mais, dê-se vista 

dos autos as partes para que apresente seus memoriais escritos, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para 

sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71852 Nr: 1525-36.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhon Lennon Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 “VISTO. De início, considerando que o advogado anteriormente nomeado 

não compareceu ao ato, embora devidamente intimado, razão pela qual, 

REVOGO a decisão de fl. 49 e, assim, NOMEIO a advogada JENNYFER 

FERREIRA BATHEMARQUE como dativa do denunciado, arbitrando o valor 

de 03 (três) URH. Ainda, analisando os autos verifico que o advogado 

anteriormente nomeado apresentou resposta a acusação, modo pelo qual 

arbitro o valor de 03 (três) URH ao mesmo. No mais, vislumbra-se que 

neste ato fora realizada a inversão da oitiva das testemunhas pelo 

interrogatório do réu, ante a anuência das partes em proceder o 

interrogatório do mesmo anteriormente da inquirição da informante/vítima. 

Ademais, DEFIRO o pedido do ministério público e, deste modo, dê-se vista 

dos autos ao Parquet para que proceder busca do endereço atualizado da 

vítima. Após, com a manifestação, tornem os autos conclusos para as 

deliberações.”.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65708 Nr: 1732-06.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Felipe de Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 “VISTO. Vistos. Tendo sido aceita a proposta pelo acusado e seu 

advogado, HOMOLOGO A PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

PROCESSO, ressalvando a estes que a suspensão será revogada se, no 

curso do prazo, vier a ser processado por outro crime ou contravenção, 

ou ainda descumprir qualquer das condições impostas. Em observância ao 

Provimento nº 05/CGJ do Tribunal de Justiça deste Estado, os valores 

deverão ser depositados em conta judicial, vinculada à Conta Única do 

Poder Judiciário deste Estado nos autos de Código 71735. Ainda, consigo 

que todos os depósitos realizados na conta, que serão emitidos por meio 

de guia expedida pelo Sistema SISCONDJ, deverão identificar o nome do 

depositante e o número do feito que originou a pena pecuniária (Código 

65708), atentando-se aos itens 7.32.16 e 7.32.17 da CNGC. Feitas as 

advertências das consequências do descumprimento das condições 

acima citadas, a MMª Juíza de Direito indagou ao acusado se aceitava e 

prometia cumprir as condições impostas. O acusado e seu advogado 

aceitaram as condições impostas. Por fim, OFICIE-SE a Polícia Militar e a 

Polícia Civil acerca da presente decisão, requisitando que, caso haja 

descumprimento, seja comunicado ao Juízo. Cumpra-se, com as cautelas 

de estilo, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78696 Nr: 483-78.2018.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luis Barbosa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 “VISTOS. Vislumbra-se que neste ato as partes acordaram em realizar a 

inversão da oitiva das testemunhas de acusação, pela oitiva das 

testemunhas de defesa, visto que as testemunhas de acusação não 

puderam se fazer presentes neste ato. Deste modo, fora realizada a 

inquirição das testemunhas de defesa presentes e, após realizada a 

leitura da denúncia ao acusado, foi realizado o interrogatório do mesmo. 

Ainda, considerando que a testemunha Fábio Antônio Coelho da Silva 

(Investigador de Polícia) encontra-se de licença-férias retornando somente 

aos seus serviços laborais na data de 05/10/2018, bem como, ante a 

ausência do Policial Edison Pereira da Silva visto que o mesmo 

encontrava-se em diligência policial na presente data, razão pela qual, 

DEFIRO o pedido ministerial e, deste modo, REDESIGNO audiência em 

continuação para o dia 10/10/2018, ás 13h30min(MT) para inquirição das 

testemunhas Fábio e Edison. No mais, considerando que o denunciado 

fora interrogado neste ato, dispenso a presença/requisição do mesmo ao 

ato redesignado. Saem os presentes intimados. Por fim, REQUISITE-SE o 

Investigador de Polícia Civil, qual seja Fábio Antônio Coelho da Silva, bem 

como o Policial Edison Pereira da Silva para comparecerem ao ato. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA vez que se trata de réu preso, expedindo o 

necessário.”

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000431-65.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000431-65.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, Trata-se de 

execução contra a fazenda pública, proposta por ALVARO CARVALHO 

DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Deste modo, CITE-SE a parte 

executada para satisfazer a dívida, podendo, ainda, opor embargos, nos 

termos do art. 910, do NCPC. Certificado o não oferecimento de embargos, 

EXPEÇA-SE, desde logo, a requisição de pequeno valor (RPV), nos moldes 

do art. 910, § 1º, do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu 

– MT, 27 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-91.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

RITA SOARES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000093-91.2018.8.11.0014. REQUERENTE: RITA SOARES DE MORAES 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO 

o recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, 

ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 06 de setembro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73098 Nr: 38-94.2017.811.0014

 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: Alex Batemarque Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diandra Pereira da Cunha, Murilo Oliveira 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 “Vistos. Vislumbra-se que fora procedida a colheita do depoimento 

pessoal do querelante, bem como a inquirição das testemunhas presentes 

neste ato. Ademais, considerando o pedido de desistência das 

testemunhas do querelante, vejo que o mesmo deve prosperar, tendo em 

vista a quantidade de testemunhas arroladas pelo mesmo, bem como a 

ausência de uma delas, razão pela qual, HOMOLOGO o pedido de 

desistência das testemunhas Pablo Batemarque e Bruna da Silva, 

conforme acima pugnado. Por conseguinte, em relação ao pedido de 

insistência da oitiva da testemunha Carla, arrolada pela parte querelada 

Diandra, verifico também que o mesmo deve prosperar, tendo em vista que 

a mesma não foi devidamente intimada para comparecer ao ato, vez que 

reside em Cuiabá/MT, com essas considerações DEFIRO o referido pedido 

e, deste modo, CONCEDO prazo de 03 (três) dias para apresentação de 

endereço atualizado da testemunha e, com a juntada, PROCEDA-SE À 

SECRETARIA a expedição de Carta Precatória para a inquirição da mesma. 

Por fim, considerando o atraso da pauta processual da presente data, 

REDESIGNO audiência em continuação para o dia 04/10/2018 às 14h00min 

(MT) para o interrogatório dos querelados. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza
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 Cod. Proc.: 30580 Nr: 1335-89.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SILIS DIAS, RONE SILIS DIAS, ROSILEIA SILIS 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:OAB/DF 29.208, Erika Figueiredo Kumuchian - 

OAB:7.946/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Intimo a parte autora, por meio de seu patrono, para que no prazo legal 

apresente os dados bancários para expedição de Alvará em seu favor, 

conforme decisão de fls. 459.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70927 Nr: 1623-27.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT MORA CASELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATHENA CAMPOS DUARTE 

ANTELO SILVA - OAB:17802, DÉBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519/O, EDINALDO SOCORRO DA SILVA - OAB:8.186-B, 

MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454/MT, RAQUEL CORRÊA 

BEZERRA - OAB:87670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054

 Intimo o embargado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22103 Nr: 1979-37.2008.811.0033

 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: CLAUDEMIRO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca do laudo de fls. 147/148.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77041 Nr: 260-68.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MORENA ZIMMERMNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE TEIXEIRA - OAB:19866 

RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS BITENCOURT 

ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 Intimo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem as 

provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78018 Nr: 649-53.2018.811.0033

 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

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, GILBERTO DOS 

ANJOS SILVA JÚNIOR, OAB 23667, na qualidade de advogado (a), para 

devolução destes autos em 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 18867 Nr: 640-77.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM ZON AMAZÔNIA AGROINDUSTRIAL 

LTDA, ANTONIO STEFANE FILHO, WANDERSON STEFANE BASTIDA, 

SERGIO APARECIDO FACCIO, JOAO NEVIO LORENZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARCELO DE SOUZA 

TRINDADE - OAB:7.169/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca da contestação de fls. 689/690.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74377 Nr: 3104-25.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DA SILVA ADOLFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABRICIO DA SILVA ADOLFO, Cpf: 

08045493119, Rg: 23538244, Filiação: Luzinete Ferreira da Silva e Ivaide 

Adolfo, data de nascimento: 13/09/1993, brasileiro(a), natural de São Jose 

do Rio Claro-MT, solteiro(a), eletricista automotivo, Telefone 65 99994 

3272. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por sua Promotora de justiça ao final assinada, no cumprimento 

de seu mister constitucional estampado no art. 129, inciso I, vem, perante 

este juízo, na forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: FABRÍCIO DA 

SILVA ADOLFO, brasileiro, eletricista automotivo, portador da Cédula de 

Identidade RG n° 2353824-4 SSP/MT, inscrito no CPF/ MF sob n° 

080.454.931-19, nascido aos 08.04.1992, natural de São José do Rio 

Claro/MT, filho de Ivaide Adolfo e Luzinete Ferreira da Silva, com endereço 

indicado como sendo na Rua Guanabara, n° 1993, Bairro COHAB, na 

cidade de São José do Rio Claro/MT. Pela Prática do seguinte fato 

delituoso: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de 

maio de 2017, por volta das 17h00, nas dependências da residência 

particular da genitora dos enunciado [...] FABRÍCIO DA SILVA ADOLFO 

ofendeu intencionalmente a integridade corporal da ex-companheira/vítima 

ESTEFANI SANTOS MOREIRA, causando-lhe, pois, as lesões corporais de 

natureza leve descrita na inclusa prova médica [...]. Ante ao exposto, 

incursa está à conduta de Fabrício Da Silva Adolfo nas disposições 

constantes do art. 129,§ 9°, do Código Penal, c/c art. 5°, inciso III, da Lei 

Federal n° 11.340/2006; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL a presente denúncia, requerendo seja contra ele instaurado o 

devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código 

de Processo Penal [...].

Despacho: Visto.Considerando que o acusado não foi localizado no 

endereço já indicado nos autos para fins de citação pessoal, defiro a cota 

ministerial de fls. 47/48 e determino seja o acusado citado por meio de 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, acerca de todo o conteúdo disposto 

na decisão de fl. 4, com fundamento nos arts. 361 e 363, § 1.º, do Código 

de Processo Penal.Decorrido o prazo, certifiquem-se e encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público Estadual para requerer o que entender 
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pertinente.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, GIOVANE SILVA 

AMORIM, digitei.

São José do Rio Claro, 13 de setembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70010 Nr: 1120-06.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ENRIQUE GAETA 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): PEDRO ENRIQUE GAETA DA SILVA, Cpf: 

04673552156, Rg: 37.580.668-4, Filiação: Marina Gisele Gaeta e Pedro 

Luiz Batista da Silva, data de nascimento: 06/08/1991, brasileiro(a), natural 

de Mirassol do Oeste-MT, convivente, 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: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por sua Promotora de justiça ao final assinada, no cumprimento 

de seu mister constitucional estampado no art. 129, inciso I, vem, perante 

este juízo, na forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: PEDRO ENRIQUE 

GAETA DA SILVA , brasileiro, prestador de serviços gerais, portador da 

Cédula de Identidade RG n° 375806684 SSP/MT, inscrito no CPF/ MF sob n° 

046.735.521-56, nascido aos 06.08.1991, natural de Mirassol do 

Oeste/MT, filho de Pedro Luiz Batista da Silva e Maria Gisele Gaeta, com 

endereço indicado como sendo na Rua Santana, s/n, Bairro Jardim 

América, na cidade de Nova Maringá/MT. Pela Prática do seguinte fato 

delituoso: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de 

março de 2017, por volta das 21h00, nas dependências da residência 

comum do casal [...] PEDRO ENRIQUE GAETA DA SILVA tentou ofender 

intencionalmente a integridade corporal da ex-companheira/vítima EDILAINE 

BATISTA DA CRUZ BUCHS [...]. Ante ao exposto, incursa está à conduta 

de PEDRO ENRIQUE GAETA DA SILVA nas disposições constantes do art. 

129,§ 9°, do Código Penal, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, c/c art. 5°, 

inciso III, da Lei Federal n° 11.340/2006; razão pela qual oferece o 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia, requerendo seja 

contra ele instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 

396 e seguintes do Código de Processo Penal [...].

Despacho: Visto.Considerando que o acusado não foi localizado no 

endereço já indicado nos autos para fins de citação pessoal, defiro a cota 

ministerial de fls. 59/60 e determino seja o acusado citado por meio de 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, acerca de todo o conteúdo disposto 

na decisão de fl. 47, com fundamento nos arts. 361 e 363, § 1.º, do Código 

de Processo Penal.Decorrido o prazo, certifiquem-se e encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público Estadual para requerer o que entender 

pertinente.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, GIOVANE SILVA 

AMORIM, digitei.

São José do Rio Claro, 13 de setembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52439 Nr: 1733-65.2013.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELEONE DA SILVA, Cpf: 01218711183, 

Rg: 1631439-5, Filiação: Deodato Lourenço da Silva e Jacira Manoel da 

Silva, data de nascimento: 25/04/1986, brasileiro(a), natural de São Jose 

do Rio Claro-MT, solteiro(a), diarista, Telefone 66-9966-9553. 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 etc. Relatório e fundamentação oral, conforme 

gravação em mídia digital. Dispositivo. Isto posto, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos, com resolução de mérito, a teor do art. 269, inciso I, do CPC, para 

modificar a guarda judicial de Deivid Felipe Fernandes Silva, revertendo-a 

do pai Eleone da Silva, que deixará doravante de ser o guardião do filho, 

de maneira a CONCEDÊ-LA à genitora Vanderleia dos Santos Fernandes, 

a ser firmada mediante termo de guarda em 05 (cinco) dias. Atinente ao 

alimentos, condeno o requerido a pagar o montante mensal de R$ 232,46 

por mês, correspondentes a 29,50% do salário-mínimo atual, proporção 

esta a ser mantida toda vez que for alterado o piso salarial nacional. Os 

alimentos deverão ser pagosmediante contrarrecibo ou por depósito em 

conta bancária favorável à geratriz, a ser aberta no banco do Brasil, 

agência local, por ordem deste Juízo, mediante ofício, com o fito de 

receber alimentos, devendo Vanderleia dos Santos Fernandes 

comparecer na agência bancária munida de seus documentos pessoais e 

de comprovante de endereço, sendo ilícito ao gerente da instituição negar 

a abertura da conta com esta finalidade. Os pagamentos deverão ocorrer 

até o dia 10 de cada mês, devidos a partir da citação que se deu em 

10/06/2014. Mantidos definitivos os alimentos provisórios arbitrados e 

também devidos. Condeno o requerido a pagar custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios em prol da Defensoria 

Pública, que arbitro em R$ 500,00, nos termos do art. 20, §§ 3.º e alíneas, 

e 4.º, do CPC. Sentença publicada em audiência. Registre-se. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, com 

as anotações e baixas devidas. Saem os presentes intimados. 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, GIOVANE SILVA 

AMORIM, digitei.

São José do Rio Claro, 13 de setembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29638 Nr: 385-80.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINA ROSA DE SANTANA, EMILIO DIVIO 

SANTANA, MARIA APARECIDA DE SANTANA SANTOS, MATEUS 

AGOSTINHO DE SANTANA, JUDITE ERONDINA DE SANTANA, JOSELINA 

ROSA DE SANTANA PINTO, AQUINO DE SANTANA, JOSÉ DE AQUINO DE 

SANTANA]

 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:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar o requerimento administrativo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71345 Nr: 1871-90.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO ANTUNES DE CHAVES, GENY ZENI DE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES BENETTI, MARIO GOLON, JOSÉ 

THOMÉ PEDIGER, VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER, FRANCISCO 

EURIPEDES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - OAB:6240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

certidão negativa de fls. 175 em relação ao requerido Mario Golon.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65065 Nr: 1671-20.2016.811.0033

 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

 PARTE AUTORA: MARINEIDE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARÊS ANTONIO BATISTA DO AMARAL, 

MARLY SONIA RUFFO DO AMARAL, JOSE DIAS DA SILVA, BANCO DO 

BRASIL S/A, ESPOLIO DE JOSE CASSIMIRO GONÇALVES DE FARIA, 

LUCIANA CORREIA LIMA FARIAS BORGES, RODRIGO SILIS DIAS, RONI 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31627 Nr: 2383-83.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA FOSCHIERA, JEFFERSON FOSCHIEIRA 

ARRUDA, SIDNEY JOSE DE ARRUDA

 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:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que no 

prazo legal, apresente as contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78555 Nr: 827-02.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISY FERNANDA MORO ALCÂNTARA, EDSON 

STUGINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A., MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29651 Nr: 398-79.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA VIANA DAS NEVES

 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:

 Visto,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/01/2019, às 

13:00horas.

Intimem-se.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66061 Nr: 2343-28.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIAS DE SOUZA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OZIAS DE SOUZA MELO, Cpf: 

62039792953, Filiação: Iraci Lopes de Melo, 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: O réu foi denunciando na ação penal acima citada nos 

termos do artigo 81, caput, da Lei Federal nº 9.099/1995, ante a 

devastação de área destinada à reserva legal sem autorização do orgão 

ambiental competente.Diante da impossibilidade da citação pessoal, foi 

deferido a citação por edital.

Despacho: Vistos em correição.1. DEFIRO o pedido de citação por edital 

do réu formulado às fls. 68/69, porque, para além de não ter sido 

encontrado para ser pessoalmente citado (art. 363, § 1º, do CPP) e de se 

ter esgotado todos os meios disponíveis para sua localização, a SEJUDH 

informou que o acusado não se encontra recluso em unidade prisional do 

Estado (fl. 72).2. CITE-SE o réu por edital, com o prazo de 15 dias, 

observado os requisitos descritos no art. 365, do CPP.3. Decorrido o 

prazo editalício, conclusos para fins do art. 366, do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JESSICA MARIA PINHO 

DA SILVA, digitei.

São José do Rio Claro, 30 de agosto de 2018

Maria Margareth Dias de Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52234 Nr: 1467-78.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SERGIO DA CRUZ, JADER DE SOUZA 

PAIM, ARNALDO JOSÉ MARQUES, WEBERSON DAL MORO, ANTONIO 

TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARNALDO JOSÉ MARQUES, Cpf: 

56211392168, Rg: 679459, Filiação: Adélino Marques e Eroltildes José 

Marques, data de nascimento: 09/12/1971, brasileiro(a), natural de 

Itaporã-MS, convivente, motorista, Telefone 66 8110 1549. 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 réu para tomar conhecimento da sentença 

condenatória visto encontrar-se em lugar incerto..

Sentença: Por todo o exposto, comprovadas a autoria e materialidade 

delitivas, não havendo nos autos qualquer causa que afaste a ilicitude da 

conduta ou a culpabilidade dos agentes, JULGO PROCEDENTE a denúncia, 

para CONDENAR os réus João Sérgio da Cruz, Jader de Souza Paim, 

Antonio Tomé, Weberson Dal Moro e Arnaldo José Marques pela prática 

do crime previsto pelo artigo 180, caput do CP.Passo à dosagem da 

pena:1)Quanto ao réu João Sérgio da CruzO crime previsto pelo artigo 

180, caput, do CP prevê pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e 

multa.O réu é primário e não ostenta antecedentes criminais.Não há nos 

autos elementos suficientes para aferir quanto à conduta social e 

personalidade do acusado.Os motivos, circunstâncias e consequências 

do crime são os próprios da espécie, o objetivo de lucro fácil.Sem 

elementos quanto à conduta da vítima.A culpabilidade do agente é a 

própria do tipo penal infringido, não revelando a conduta do réu nenhum 

elemento que exaspere a reprovabilidade própria desse crime.Assim, 

considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para 

reprovação e prevenção do crime a pena-base de 01 (um) ano e de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.Não incidem circunstâncias agravantes da 

pena, e embora entenda que deva ser reconhecida a atenuante da 

confissão, pelo fato de ter admitido que sabia que o produto era alienado, 

o que conforme exposto, a meu sentir, é suficiente para caracterizar o 

crime de receptação, deixo de realizar qualquer redução na pena, visto 

que já fixada no mínimo legal.Inexistem causas especiais de aumento ou 

diminuição da pena, pelo que converto em definitiva a pena de 01 (um) ano 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa.O valor do dia-multa deve ser calculado 

à guisa de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face de 

não haver nos autos nada que indique que a situação financeira do 

acusado possa suportar condenação maior.Para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade, considerando que o réu é primário, e a quantidade e 

natureza da pena imposta, estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL 

ABERTO, nos termos do artigo 33, §§ 1.º, “c” e 2.º, “c”, do Código 

Penal.Com respaldo no art. 44, §2º do Código Penal, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade imposta ao réu por uma pena restritiva de direitos 

consistente emprestação pecuniária no valor de 05 (cinco) 

salários-mínimos, a serem destinadas a entidade a ser indicada pelo Juízo 

da Execução.Considerando a quantidade e natureza da pena imposta, o 

réu poderá recorrer em liberdade desta sentença.2)Quanto ao réu Jader 

de Souza PaimO crime previsto pelo artigo 180, caput, do CP prevê pena 

de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.O réu é primário e não 

ostenta antecedentes criminais.Não há nos autos elementos suficientes 

para aferir quanto à conduta social e personalidade do acusado.Os 

motivos, circunstâncias e consequências do crime são os próprios da 

espécie, o objetivo de lucro fácil.Sem elementos quanto à conduta da 

vítima.A culpabilidade do agente é a própria do tipo penal infringido, não 

revelando a conduta do réu nenhum elemento que exaspere a 

reprovabilidade própria desse crime.Assim, considerando as modulares 

expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a 

pena-base de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Não incidem 

circunstâncias agravantes da pena, e embora entenda que deva ser 

reconhecida a atenuante da confissão, pelo fato de ter admitido que sabia 

que o produto era alienado, o que conforme exposto, a meu sentir, é 

suficiente para caracterizar o crime de receptação, deixo de realizar 

qualquer redução na pena, visto que já fixada no mínimo legal.Inexistem 

causas especiais de aumento ou diminuição da pena, pelo que converto 

em definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.O 

valor do dia-multa deve ser calculado à guisa de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, em face de não haver nos autos nada que 

indique que a situação financeira do acusado possa suportar condenação 

maior.Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando 

que o réu é primário, e a quantidade e natureza da pena imposta, 

estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL ABERTO, nos termos do artigo 

33, §§ 1.º, “c” e 2.º, “c”, do Código Penal.Com respaldo no art. 44, §2º do 

Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta ao réu por 

uma pena restritiva de direitos consistente emprestação pecuniária no 

valor de 05 (cinco) salários-mínimos, a serem destinadas a entidade a ser 

indicada pelo Juízo da Execução.Considerando a quantidade e natureza 

da pena imposta, o réu poderá recorrer em liberdade desta 

sentença.3)Quanto ao réu Antônio ToméO crime previsto pelo artigo 180, 

caput, do CP prevê pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e 

multa.O réu é primário e não ostenta antecedentes criminais.Não há nos 

autos elementos suficientes para aferir quanto à conduta social e 

personalidade do acusado.Os motivos, circunstâncias e consequências 

do crime são os próprios da espécie, o objetivo de lucro fácil.Sem 

elementos quanto à conduta da vítima.A culpabilidade do agente é a 

própria do tipo penal infringido, não revelando a conduta do réu nenhum 

elemento que exaspere a reprovabilidade própria desse crime.Assim, 

considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para 

reprovação e prevenção do crime a pena-base de 01 (um) ano e de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.Não incidem circunstâncias agravantes da 

pena, e embora entenda que deva ser reconhecida a atenuante da 

confissão, pelo fato de ter admitido que sabia que o produto era alienado, 

o que conforme exposto, a meu sentir, é suficiente para caracterizar o 

crime de receptação, deixo de realizar qualquer redução na pena, visto 

que já fixada no mínimo legal.Inexistem causas especiais de aumento ou 

diminuição da pena, pelo que converto em definitiva a pena de 01 (um) ano 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa.O valor do dia-multa deve ser calculado 

à guisa de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face de 

não haver nos autos nada que indique que a situação financeira do 

acusado possa suportar condenação maior.Para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade, considerando que o réu é primário, e a quantidade e 

natureza da pena imposta, estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL 

ABERTO, nos termos do artigo 33, §§ 1.º, “c” e 2.º, “c”, do Código 

Penal.Com respaldo no art. 44, §2º do Código Penal, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade imposta ao réu por uma pena restritiva de direitos 

consistente emprestação pecuniária no valor de 05 (cinco) 

salários-mínimos, a serem destinadas a entidade a ser indicada pelo Juízo 

da Execução.Considerando a quantidade e natureza da pena imposta, o 

réu poderá recorrer em liberdade desta sentença.4)Quanto ao réu 

Weberson Dal MoroO crime previsto pelo artigo 180, caput, do CP prevê 

pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.O réu é primário e 

não ostenta antecedentes criminais.Não há nos autos elementos 

suficientes para aferir quanto à conduta social e personalidade do 

acusado.Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são os 

próprios da espécie, o objetivo de lucro fácil.Sem elementos quanto à 

conduta da vítima.A culpabilidade do agente é a própria do tipo penal 

infringido, não revelando a conduta do réu nenhum elemento que exaspere 

a reprovabilidade própria desse crime.Assim, considerando as modulares 

expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a 

pena-base de 01 (um) ano e de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Não 

incidem circunstâncias agravantes da pena, e embora entenda que deva 

ser reconhecida a atenuante da confissão, pelo fato de ter admitido que 

sabia que o produto era alienado, o que conforme exposto, a meu sentir, é 

suficiente para caracterizar o crime de receptação, deixo de realizar 

qualquer redução na pena, visto que já fixada no mínimo legal.Inexistem 

causas especiais de aumento ou diminuição da pena, pelo que converto 

em definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.O 

valor do dia-multa deve ser calculado à guisa de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, em face de não haver nos autos nada que 

indique que a situação financeira do acusado possa suportar condenação 

maior.Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando 

que o réu é primário, e a quantidade e natureza da pena imposta, 

estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL ABERTO, nos termos do artigo 

33, §§ 1.º, “c” e 2.º, “c”, do Código Penal.Com respaldo no art. 44, §2º do 

Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta ao réu por 

uma pena restritiva de direitos consistente emprestação pecuniária no 

valor de 05 (cinco) salários-mínimos, a serem destinadas a entidade a ser 

indicada pelo Juízo da Execução.Considerando a quantidade e natureza 

da pena imposta, o réu poderá recorrer em liberdade desta 

sentença.5)Quanto ao réu Arnaldo José MarquesO crime previsto pelo 

artigo 180, caput, do CP prevê pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de 

reclusão e multa.O réu é reincidente, o que será considerado na fase 

apropriada da dosimetria e não ostenta outros antecedentes criminais a 

serem considerados nesta fase.Não há nos autos elementos suficientes 
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para aferir quanto à conduta social e personalidade do acusado.Os 

motivos, circunstâncias e consequências do crime são os próprios da 

espécie, o objetivo de lucro fácil.Sem elementos quanto à conduta da 

vítima.A culpabilidade do agente é a própria do tipo penal infringido, não 

revelando a conduta do réu nenhum elemento que exaspere a 

reprovabilidade própria desse crime.Assim, considerando as modulares 

expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a 

pena-base de 01 (um) ano e de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Incide a 

agravante da reincidência, já que ao tempo do crime o réu já contava com 

condenação criminal transitada em julgado desde 31/08/2009 (fls. 162), 

pelos crimes de roubo qualificado e ameaça. Ausentes circunstâncias 

atenuantes, pois o réu negou até mesmo que vendeu o carro ao corréu 

Weberson.Em razão da agravante considerada, elevo a pena base em 1/6, 

atingindo, assim a pena de 1(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 15 

(quinze) dias multa.Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição 

da pena, pelo que converto em definitiva a pena de 01 (um) ano e 02 

(dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.O valor do dia-multa 

deve ser calculado à guisa de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, em face de não haver nos autos nada que indique que a situação 

financeira do acusado possa suportar condenação maior.Para o início do 

cumprimento da pena, considerando que o réu é reincidente, mas a pena 

foi fixada em menos de 4 anos, e não há outras circunstâncias judiciais 

desfavoráveis, em atenção à Súmula 269 do STJ, estabeleço ao 

condenado o regime inicial SEMIABERTO.Considerando o regime de pena 

imposto, e que não há notícias de que o réu tenha voltado a reincidir, ele 

poderá recorrer em liberdade desta sentença.P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados, 

expeçam-se guias de execução definitivas das penas, remetendo-se com 

as peças necessárias ao seu cumprimento.Oficiem-se aos órgãos de 

registros, na forma de costume, inclusive ao Egrégio Tribunal Eleitoral para 

os fins previstos no art. 15, III da CF.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JESSICA MARIA PINHO 

DA SILVA, digitei.

São José do Rio Claro, 30 de agosto de 2018

Maria Margareth Dias de Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22917 Nr: 170-75.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, que o 

processo estará disponível para Vista por 15 dias, depois retornará para o 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória para a Comarca de Naviraí/MS ou retire a mesma nesta 

Secretaria, promovendo sua distribuição no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79842 Nr: 1476-64.2018.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FIALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA DOS SANTOS VIEIRA 

LOUBET - OAB:19792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 

330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Custas e despesas processuais pelo 

Requerente. Sem verba honorária.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. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, 

CNGC). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69521 Nr: 816-07.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZELI DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ –MT em desfavor de ROZELI DIAS DA SILVA.

Petição de fl. 14 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 14], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestesp autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33448 Nr: 1638-69.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela UNIÃO-FAZENDA 

NACIONAL em desfavor de EVALDO DE CASTRO.
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Petição de fls. 34/40 informa o pagamento integral e extrajudicial do débito, 

bem como requer a extinção da presente ação pela satisfação da 

obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Na espécie, consoante demonstra a petição de fls. 34/40, constata-se que 

o devedor pagou integralmente o valor acordado referente ao débito 

executado nestes autos, vez que inexiste no caderno processual notícia 

de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e verba honorária, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 

e artigo 90, § 3º do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73258 Nr: 2649-60.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDCP, LGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por V. DA C. P., 

neste ato, representada por sua genitora LETICIA GAMA BONFIM, em 

desfavor de WAGNER JUNIOR SOUZA PALAORO.

Petição de fls. 44 postulando pela extinção da execução tendo em vista o 

reconhecimento dos comprovantes de pagamentos de fls. 37/38, estando 

satisfeita a obrigação, requer a extinção da presente ação.

Manifestação do Ministério Público pela extinção do processo (fl. 47).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)

Na espécie, consoante demonstra a petição de fl. 44, subscrita pela parte 

credora, constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e verba honorária.

Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor.

Ciência ao Ministério Público.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65301 Nr: 1813-24.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ –MT em desfavor de CLAUDIA BORGES DOS SANTOS.

Petição de fl. 16 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 16], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestesp autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68943 Nr: 493-02.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ –MT em desfavor de HERBERT WEBER.

Petição de fl. 16 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 
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924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 16], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestesp autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69525 Nr: 820-44.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ em desfavor de ANA MARIA DOS SANTOS LIMA.

Petição de fl. 20 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 20], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66300 Nr: 2471-48.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAPORA AGROPECUÁRIA LTDA, MAURO 

NORIYO UYENO, PLANESUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA TECNICA 

LTDA, ERGIO SADÃO KIMURA, MILTON OSAMU KAMITSUJI, GILBERTO 

KOUJIRO TACHILAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em desfavor de PIRAPORA AGROPECUÁRIA LTDA.

Petição de fl. 26 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 26], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestesp autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75005 Nr: 3427-30.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67422 Nr: 3046-56.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO ALVES CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 16, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 2.013,60 (dois mil e treze 

reais e sessenta centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68954 Nr: 504-31.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLAMIR JOSÉ PIANTAVINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ em desfavor de WLADIMIR JOSÉ PIANTAVINHA.

Petição de fl. 28 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 28], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69169 Nr: 631-66.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correiçã.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ em desfavor de JOÃO PEDRO RODRIGUES.

Petição de fl. 17 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 17], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65363 Nr: 1849-66.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA PENHA FAVALESSA ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ –MT em desfavor de MARIA DA PENHA FAVALESSA 

ARANTES.

Petição de fl. 18 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 18], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestesp autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75533 Nr: 3616-08.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMS, MGMS, EAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RWM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75758 Nr: 3697-54.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ARMS, MGMS, EAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RWM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Certifique-se eventual decurso de prazo sem manifestação do 

executado.

b) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para que, em 10 

(dez) dias, manifeste-se no feito, requerente o que entender de direito.

c) Após, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67228 Nr: 2959-03.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILZA FERNANDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ –MT em desfavor de ILZA FERNANDES DE ALMEIDA.

Petição de fl. 31, informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 31], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestesp autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 13202 Nr: 2521-60.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL RESTAURANTE MINAS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO –MT em desfavor de HOTEL RESTAURANTE MINAS 

GERAIS.

Petição de fl. 38 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 38], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestesp autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67578 Nr: 3155-70.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ –MT em desfavor de OSEIAS ARAUJO DOS SANTOS.

Petição de fl. 11 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 11], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestesp autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69171 Nr: 633-36.2017.811.0033

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 480 de 728



 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DESTEFANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ –MT em desfavor de RAFAEL DESTEFANI.

Petição de fl. 20 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 20], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestesp autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68794 Nr: 346-73.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO TOMAZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ em desfavor de CELIO TOMAZ DE SOUZA.

Petição de fl. 22 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 22], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67789 Nr: 3284-75.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDALVA PEREIRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 14, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 2.052,90 (dois mil e 

cinquenta e dois reais e noventa centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57352 Nr: 2567-34.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSB, EBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, Cássia Bernadelli - OAB:27.436/B PR

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da partes, para 

manifestarem-se sobre Ofício de n°139/2018, de fls.284.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76439 Nr: 3958-19.2017.811.0033

 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): ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE 

BORTOLUZZI PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória para a Comarca de SORRISO/MT, ou retire a mesma nesta 

Secretaria, promovendo sua distribuição no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58909 Nr: 692-92.2015.811.0033

 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): MARCOS ROBERTO BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 
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SHCAIRA - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória para a Comarca de CUIABÁ/MT, ou retire a mesma nesta 

Secretaria, promovendo sua distribuição no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67571 Nr: 3148-78.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FIRMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido de suspensão de fls. 20/22.

2. Decorrido o prazo requerido, o qual encerra em 08/04/2020, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do 

cumprimento do acordo.

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68805 Nr: 355-35.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE NASCIMENTO DA CRUZ MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido de suspensão de fls. 10/12.

2. Decorrido o prazo requerido, o qual encerra em 08/01/2021, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do 

cumprimento do acordo.

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65282 Nr: 1794-18.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA HELENA DA SILVA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 16/17, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

2. Indefiro o pedido formulado pelo autor de fls. 16/17, o qual a parte 

exequente solicita o fornecimento de meios para o ato citatório. Por base 

no Art. 1.199 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça de Mato Grosso.

 Art. 1.199. Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT.

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45220 Nr: 2195-71.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos.

Tendo em vista a realização das oitivas das testemunhas faltantes, fls. 

137 e 142.

Declaro encerrada a instrução probatória, vez que já restaram produzidas 

todas as provas requeridas pelas partes.

 Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais no prazo de 05 

(cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público, nos termos do art. 403, 

§3° do CPP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 20211 Nr: 468-82.2010.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILCSAMICSON GAMA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Vistos.

Considerando a manifestação Ministerial às fls. 187, determino nova 

tentativa de intimação da testemunha Luciana Almeida de Souza, no 

endereço fornecido às 188.

Isso posto, designo audiência de instrução para o dia 23 de outubro de 

2018, às 14h: 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.

Ademais, às fls. 187 o Parquet postulou pela desistência da oitiva da 

testemunha Rubens Pereira da Silva, frente a diversas diligências 

negativas em prol de sua intimação.

No entanto, observo que tal testemunha foi arrolada em comum pelas 

partes (fls. 127/129).

Deste modo, intime-se a defesa para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste informando se possui interesse na oitiva da mencionada 

testemunha, indicando, se for o caso, o endereço onde possa ser 

localizada.

Caso apresente endereço diverso e a testemunha resida nesta comarca, 

intime-se para que compareça à audiência já designada. Se residir em 

outra comarca, expeça-se carta precatória.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 1614 Nr: 199-63.1998.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JESUS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, LUCENY RODRIGUES SEVERINO DE LIMA - OAB:13.988

 Vistos.

 Considerando que o advogado constituído às fls. 680, deixou transcorrer 

o prazo sem manifestação (fls. 976) e tratando-se de réu preso 

preventivamente desde 05 de março de 2015 (a mais de três anos), 

intime-se a advogada nomeada às fls. 966 para que manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto à produção de prova, sob pena de ser 

nomeado outro defensor dativo para prover a defesa técnica do acusado.

Caso a defesa não requeira mais diligências, desde já declaro encerrada a 

instrução processual, devendo ser dada vista dos autos às partes, pelo 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para apresentação de memoriais, 

iniciando-se pelo Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 482 de 728



 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50939 Nr: 1264-97.2015.811.0049

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, 

Cpf: 04021148175, Rg: 5659882, Filiação: Maria Zenadi Souza do 

Nascimento e Augusto Pereira Barbosa, data de nascimento: 15/02/1990, 

brasileiro(a), natural de Serra Dourada-BA, solteiro(a), vaqueiro, Telefone 

(66) 3594-1260. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO INDICIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA FORNECER OS DADOS BANCÁRIOS E O NÚMERO 

DO CPF PARA A DEVIDA RESTITUIÇÃO DA FIANÇA.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE 

DELITO PRATICADO SUPOSTAMENTE POR REGINALDO PEREIRA DO 

NASCIMENTO POR INFRAÇÃO, EM TESE, AO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE 

TRÂNSITO BRASILEIRO.

Despacho/Decisão: Vistos.Inicialmente, chamo o feito à ordem a fim de 

revogar o despacho de fls. 61. Uma vez que a expedição do edital deverá 

ter como finalidade a intimação do acusado, cientificando-o que o valor da 

fiança está disponível para levantamento, sob pena de perdimento.Isso 

posto, intime-se o acusado, devidamente qualificado nos autos, expedindo 

o competente edital.No mais, remeta-se o feito ao arquivo provisório, 

aguardando a chegada dos autos principais.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, 

digitei.

Vila Rica, 13 de setembro de 2018

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42656 Nr: 2391-75.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE 

CONFECÇÕES, LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE NASCIMENTO, 

PATRICIA NASCIMENTO

 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. 74, "... Certifico e dou 

fé que em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO, em que o Polo Ativo 

C.C.L.A.A do Araguaia – Sicredi Araguaia, Polo Passivo Luciana Cardoso 

de Andrade Confecções e outros , que no dia 14/07/2018, as 10:15min, 

me dirigi a Av. Brasil, nº 380 e falei com o Sr. Jovelino Bento e mesmo 

disse que essas pessoas já alugaram seu estabelecimento a bastante 

tempo e que não sabe onde elas podem estar atualmente. Neste mesmo 

dia fui até a Av. Brasil Setor Oeste 577 e falei com o Sr. Birk, ele disse que 

aluga o prédio e que possui uma empresa de construção e que não 

conhece as executadas. Por este motivo, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER 

A SUA CITAÇÃO AS MESMAS ENCONTRA-SE EM LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO. Devolvo o mandado ao Cartório".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 16673 Nr: 2041-29.2008.811.0049

 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: MARIA ANGELICA ALVES DOS SANTOS

 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:

 Vistos.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do Egrégio TRF da 1ª 

Região.

Tendo em vista que não foi apresentado comprovação de requerimento 

administrativo nos autos do processo e, conforme determinação no 

Recurso Extraordinário n. 631240, do Supremo Tribunal Federal, 

DETERMINO a SUSPENSÃO DO FEITO pelo prazo de 30 dias, para que a 

parte Autora apresente requerimento administrativo junto ao requerido, 

sob pena de extinção do feito.

 Caso seja apresentado o requerimento no prazo acima determinado, 

independente de novo despacho, DETERMINO o sobrestamento do feito no 

prazo de 90 dias, nos termos das regras de transição do referido Recurso 

Extraordinário.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57177 Nr: 2596-65.2016.811.0049

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELSON PINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIANO ALVES DA SILVA, Filiação: 

Cristovão Alves da Silva e Valdirene Vieira da Silva, data de nascimento: 

15/02/1994, brasileiro(a), natural de Altamira-PA, solteiro(a), 

desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA VÍTIMA, ACIMA QUALIFICADA, 

PARA NOTIFICÁ-LA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE 

PROVISÓRIA DO RÉU.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE 

DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO POR WELSON PINHO DOS SANTOS, 

POR INFRAÇÃO, EM TESE AO ARTIGO 121 C/C, INCISO II DO ART. 14 

AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA C/ ART. 16, INCISO I 

DA LEI 10.823/03 NA COMUNIDADE DA TORRE EM DESFAVOR DA VÍTIMA 

CRISTIANO ALVES DA SILVA.

Despacho/Decisão: Vistos.Inicialmente, chamo o feito à ordem a fim de 

revogar o despacho de fls. 82. Uma vez que a expedição do edital deverá 

ter como finalidade a intimação da vítima e não citação do acusado.Isso 

posto, intime-se a vítima, devidamente qualificada nos autos, por 

intermédio de expedição do competente edital.No mais, com a chegada dos 

autos principais, realiza-se o apensamento.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, 

digitei.

Vila Rica, 13 de setembro de 2018

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62757 Nr: 2663-93.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA BANDEIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-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 recolher os valores 

referentes a expedição da respectiva certidão, conforme solicitado as fls. 

58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62437 Nr: 2484-62.2017.811.0049

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 483 de 728



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON CARNEIRO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 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 devolução do AR juntado as fls. 24 verso, o qual informa 

que o executado mudou-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44209 Nr: 1139-03.2013.811.0049

 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: FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA., NORIVAL 

COMANDOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO MANUTENÇÃO DE SILOS E 

SECADORES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANI ROCHA GUEDES - 

OAB:16.557/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono ospresentes autos para intimação da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão de fls. 79, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48637 Nr: 106-07.2015.811.0049

 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: NSSDJ, VFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a 

que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 16, sob pena de que o 

não recolhimento das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome e CPF da parte requerente/requerida junto à divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC/PJMT.

Fica cientificado de que para efetuar o pagamento, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF do 

pagante. Clicar no item “custas” incluir o valor das custas e clicar no item 

“taxa” e incluir o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 036/2018/DF.

O Doutor Lener Leopoldo da Silva Coelho – Juiz de Direito Diretor do Fórum 

da Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

CONSIDERANDO o que dispõe o item 1.2.12 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso;

RESOLVE:

I – DESIGNAR o período de 17 a 21 de setembro para CORREIÇÃO 

ORDINÁRIA na Cadeia Pública.

II – DESIGNAR o periodo de 24 a 28 de setembro para CORREIÇÃO 

ORDINÁRIA na Delegacia Municipal de Policia Civil.

III - DESIGNAR a servidora Regilene Cajango de Oliveira – Gestor Geral de 

1ª Entrância, para acompanhar e secretariar os trabalhos correcionais.

IV – CONVIDAR e comunicar o representante do Ministério Público, a OAB 

/ MT, Defensoria Pública Estadual, Advogados e pessoas do povo para 

acompanhar a correição, podendo apresentar reclamações e / ou 

sugestões por escrito.

V – Afixe-se cópia da presente em lugar de costume e de acesso ao 

público.

VI – Encaminhe-se cópia da presente a Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Alto Garças, 13 de setembro de 

2018. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO-Juiz de Direito Diretor do 

Foro

 PORTARIA Nº 037/2018/DF.

O Doutor Lener Leopoldo da Silva Coelho - Juiz de Direito Diretor do Fórum 

da Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

CONSIDERANDO o que dispõe o item 1.2.12.1 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso;

RESOLVE :

I – DESIGNAR o período de 17 de setembro a 16 de outubro de 2018 para 

realização de CORREIÇÃO ORDINÁRIA no Foro Judicial desta Comarca.

II – A pauta das audiências designadas para o período da correição, serão 

realizadas normalmente, sem nenhum prejuízo.

III - DESIGNAR o servidor GERSON NUNES DOS SANTOS – Gestor 

Judiciário, para acompanhar e secretariar os trabalhos correcionais.

IV – CONVIDAR e comunicar o representante do Ministério Público, a OAB 

/ MT, Defensoria Pública Estadual, Advogados e pessoas do povo para 

acompanhar a correição, podendo apresentar reclamações e / ou 

sugestões por escrito.

V – Afixe-se cópia da presente em lugar de costume e de acesso ao 

público.

VI – Encaminhe-se cópia da presente a Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Garças, 13 de setembro de 2018. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO-Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51265 Nr: 2640-92.2017.811.0035

 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: Kuedima Cristina Oliveira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e determino a 

retificação dos assentos como requerido na inicial e aditamento (ref. 14) , 

com fundamento no art. 487, I, do NCPC. Expeça-se mandado de 

retificação ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais competente 

para que seja retificado no assento de nascimento do requerente (assento 

às Fls. 165 do Livro A11, de Nova Xavantina/MT.), passando esta a se 

chamar KEDMA CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA, mantendo-se inalterados 

os demais termos lavrados.Custas acaso existentes pela parte 

requerente.A presente decisão vale como mandado de 

retificação.Arquivem-se após trânsito em julgado, procedendo-se à baixas 

e anotações de estilo.PRIC.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de 

Direito

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37097 Nr: 30-25.2015.811.0035

 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: HERNILDES FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37190 Nr: 96-05.2015.811.0035

 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: Kelly Cristina Bicudo de Souza da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37128 Nr: 56-23.2015.811.0035

 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: Eurípdes Rodrigues Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 IMPULSIONO os autos às partes para que se manifestem acerca de seu 

retorno da Instância Superior, no prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37800 Nr: 417-40.2015.811.0035

 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: Cleyson Santana de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37234 Nr: 128-10.2015.811.0035

 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: CLAUDIA MARIA FERREIRA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 IMPULSIONO os autos às partes para que se manifestem acerca de seu 

retorno da Instância Superior, no prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37127 Nr: 55-38.2015.811.0035

 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: Leandro Moreira Belo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 IMPULSIONO os autos às partes para que se manifestem acerca de seu 

retorno da Instância Superior, no prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40366 Nr: 1378-78.2015.811.0035

 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: WELLINGTON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37595 Nr: 326-47.2015.811.0035

 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: José Augustinho Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 IMPULSIONO os autos às partes para que se manifestem acerca de seu 

retorno da Instância Superior, no prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37216 Nr: 117-78.2015.811.0035

 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: Karla Viana Prado Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56975 Nr: 1361-37.2018.811.0035

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI, GUSTAVO HENRIQUE 

CARVALHO ALBERINI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Julia Mangas Catarino da Fonseca 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO 

ALBERINI - OAB:OAB/DF 21.242, Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:MT - 1938-A, Milton Vizini Corrêa Júnior - OAB:3076-A/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE os presentes autos com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Translade-se cópia da presente aos 

autos de cód. 1862.Preclusa esta decisão, expeça-se o alvará de 

levantamento em favor dos causídicos requerentes Gustavo Henrique 

Carvalho Alberini e Rogério Pinheiro Crepaldi, com observância do 

provimento nº 68 do CNJ. Sem custas e honorários na forma da 

lei.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37135 Nr: 60-60.2015.811.0035

 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: CINARA BATISTA PADILHA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 IMPULSIONO os autos às partes para que se manifestem acerca de seu 

retorno da Instância Superior, no prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37364 Nr: 191-35.2015.811.0035

 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: Eva Peres de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37365 Nr: 192-20.2015.811.0035

 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: Valdiva Jesus de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 IMPULSIONO os autos às partes para que se manifestem acerca de seu 

retorno da Instância Superior, no prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49005 Nr: 1523-66.2017.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivio Frick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROXICO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:13985/B

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao embargado para 

manifestar-se acerca dos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 920, I, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36885 Nr: 2114-33.2014.811.0035

 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: Izilene Venâncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 IMPULSIONO os autos às partes para que se manifestem acerca de seu 

retorno da Instância Superior, no prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9702 Nr: 460-21.2008.811.0035

 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: Elci Silvéria Rolim Siqueira, Odemar Ibanes Lemos Rolim, 

Egmar Lourenço Lemos Rolim, Vilmar Avelino Lemos Rolim, Antonio Lemos 

Rolim, João Amaurício Lemos Rolim, Cleci Honorina Rolim de Almeida, Zilda 

Terezinha dos Santos, Ana Maria Lemos Rolim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Oliveira Sobrinho, Marilene Cândida 

Massaguer, Estado de Mato Grosso, Luzia Cândida Araújo, Espólio de 

Francisco Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A/MT, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13.878/MT, 

Rosinês Rolim - OAB:31512 - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se decisão anterior, com urgência.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37226 Nr: 123-85.2015.811.0035

 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: Noemi Weber Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 IMPULSIONO os autos às partes para que se manifestem acerca de seu 

retorno da Instância Superior, no prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37298 Nr: 162-82.2015.811.0035

 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: Frank Marques da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

desarquivamento dos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37310 Nr: 172-29.2015.811.0035

 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: Marlene Martins Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52299 Nr: 2937-02.2017.811.0035

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMARGO DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA-ME, João 

Luiz Camargo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS 

AUTOMOTORES EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

devolução da carta de citação(Ref.25)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47352 Nr: 632-45.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARIO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do requerente para 

que o apresente na solenidade aprazada, tendo em vista a certidão do 

oficial de justiça(Ref.24)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37505 Nr: 290-05.2015.811.0035

 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: Maria Verônica da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37924 Nr: 472-88.2015.811.0035

 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: Prudenciana Carvalho da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46825 Nr: 441-97.2017.811.0035

 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): Cezalpino Mendes Teixeira Neto, Vinicius 

Antonio Stefani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhyzea Lúcia Cavalcanti de 

Morais - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Gomes da Silva Lessi 

- OAB:15.159 MT, Jorge Aurélio Zamar Taques - OAB:4.700/MT, 

MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Código nº: 46825

SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NÃO FAZER proposta pelo Ministério 

Público, visando a não realização do evento denominado “Mega Team 

Roping”.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que que o deferimento da liminar de 

cunho integralmente satisfativa, esgotou por completo o objeto da 

presente ação, uma vez que o evento “Mega Team Roping” não foi 

realizado nos dias para os quais se encontrava agendado, em 

decorrência da decisão de ref. 05.

Diante do exposto, em face cautelar satisfativa e consequente 

esgotamento e da perda do objeto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, VI do NCPC.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37890 Nr: 456-37.2015.811.0035

 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: HELENO BERNARDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431/B - MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 IMPULSIONO os autos a aautora, para que se manifeste sobre a proposta 

de acordo ofertada pelo banco devedor, conforme REF. 62.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33011 Nr: 756-56.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Unibanco Holding S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A
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 Certifico que serve a presente para fins de intimar a parte requerida 

acerca da sentença abaixo transcrita:SENTENÇA

Adauto Teixeira da Silva ajuizou Ação de Indenização em face do Banco 

Itaú Unibanco Holding S/A, alegando que teve seus créditos suspensos 

por uma negativação indevida, em 12/11/2013, no valor de R$ 295,00, 

sendo que não possui nenhum débito em aberto com o réu.

Requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré no 

pagamento de danos morais.

A inicial veio instruída com documentos.

Citada, a parte ré apresentou contestação, alegando que a parte autora 

contratou empréstimo pessoal com o banco, o que motivou a cobrança.

 A parte autora mesmo intimada não impugnou a contestação.

 Intimadas pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, a parte autora não fi localizada no seu endereço informado na 

inicial.

 É o relatório.

 Decido.

De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da aprova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor.

In casu, a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações. 

Aliás, mesmo devidamente intimado, deixou de requerer o prosseguimento 

do feito.

A parte ré, por sua vez, argumentou e comprovou que a parte autora 

contratou empréstimo pessoal com o banco, o que motivou a cobrança e 

negativação do seu nome.

Destarte, ante a não comprovação do direito do autor, impõe-se a 

improcedência do pedido.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, 

ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

GRATUITA.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 Alto Taquari/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36114 Nr: 52-72.2016.811.0092

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alcione Paes de Morais Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josserrand Massimo Volpon - 

OAB:30.669/TO, Layz Anisézio Mendes e Silva - OAB:38.058/GO, 

Ricardo Di Manoel Caiado - OAB:31437/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antônio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308- A MT

 Certifico e dou fé que, a parte Requerida manifestou tempestivamente no 

evento ref: 10, deste modo, em cumprimento a r. decisão de ref: 4, INTIMO 

a parte Requerente por meio desta certidão, para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, impugnar a contestação e ou requereira o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34210 Nr: 245-24.2015.811.0092

 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 Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERGILIO BUENODOS REIS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. sentença de Ref. 24, que serve a presente 

para fins de intimar a parte autora, a fim de requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 35384 Nr: 869-73.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR JOSE LERMEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT, Sigmar Maceió - OAB:16.463/O-MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar os advogados Dr. 

Mauro André da Silva Barbosa e Dr. Roadam Jhonei de Paula Leal, a fim de 

juntar aos autos procuração outorgada pelo acusado, apresentando o 

respectivo defensor constituído pelo denunciado, alegações finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 37968 Nr: 902-29.2016.811.0092

 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: AJLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDA, JPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref. 68, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 36134 Nr: 56-12.2016.811.0092

 AÇÃO: Renovatória de Locação->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: Victor Cezar Priori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HONORIO JOSÉ DE SOUZA, José 

Joaquim de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MORAIS MAIA - 

OAB:41536/GO, Marcelo Maia de Assis - OAB:19118/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Santos Araújo - 

OAB:2644/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref. 22, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 44561 Nr: 2555-32.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 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 a 
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tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref. 26, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 37968 Nr: 902-29.2016.811.0092

 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: AJLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDA, JPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Autos nº 902-29.2016.811.0092 – Código: 37968

Requerente: Alex Junior Lima Guimaraes

Requerido: Moisés Marques de Abreu

Ação: Investigação de Paternidade c/c Anulação de Registro.

Vistos etc.

Cuida-se de ação de investigação de paternidade movida por Alex Junior 

Lima Guimaraes em desfavor de Moisés Marques de Abreu.

Nos termos do artigo 99, § 2.º, do NCPC o juiz somente poderá indeferir o 

pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Consta do § 3.º do mesmo artigo que a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural presume-se verdadeira.

Compulsando atentamente os autos, não vislumbro razões para o 

indeferimento do pedido, razão pela qual defiro os benefícios da justiça 

gratuita.

 Autos em segredo de justiça, de acordo com o art. 189, inciso II, do CPC.

Não sendo vedada a mediação/conciliação como um dos mecanismos 

ágeis a contribuir para a célere resolução da lide, e consequentemente a 

fomentar a pacificação social dos conflitos, calha implementá-la, a 

possibilitar aos contendores formalizar acordo que melhor atenda desde 

logo seus interesses, que realmente é o que importa.

Assim sendo, com supedâneo no inciso V do art. 139 do CPC, e na 

disciplina ínsita na Resolução n.º 125 do CNJ, determino a remessa dos 

autos à conciliadora, com o fito de designar audiência de conciliação.

 Cite-se a requerida, e intime-se o autor a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados.

 A ausência do autor no referido ato acarretará na extinção e 

arquivamento do processo e do requerido, em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado.

Com a apresentação da contestação, intime-se a parte requerente para 

impugnar, no prazo legal.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Alto Taquari/MT, 14 de fevereiro de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30858 Nr: 359-31.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welhiton Teodoro Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELHITON TEODORO GONÇALVES, Cpf: 

03877319114, Rg: 2394343-2, Filiação: Angela Maria Teodoro de Oliveira e 

Ordaleão Gonçalves dos Santos, data de nascimento: 17/01/1990, 

brasileiro(a), natural de Alto Taquari-MT, solteiro(a), auxiliar de serviços 

gerais, Telefone 66-9647.9350. 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 30858. SENTENÇA. O Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso ofereceu denúncia em face de Welhiton Teodoro Gonçalves, 

vulgo “Cheirinho”, pela prática da conduta prevista no artigo 155, caput e 

311, ambos do Código Penal.Consta na denúncia que “o denunciado foi 

preso no dia 09 de abril de 2013, por volta das 14h10min, na Rua 

Deputado Jonas Pinheiro, nesta cidade, por que foi localizado por policias 

militares em posse do celular Nokia, cor preta e prata, que havia sido 

subtraído pelo mesmo da residência da vítima Cacildo Silvério da Silva. 

Consta ainda que o denunciado estava na casa da vítima aguardando um 

outro morador da residência, momento em que subtraiu o celular e disse 

que mais tarde retornaria. A prisão se deu após policiais receberem 

informações que o denunciado encontrava-se na rua Deputado Jonas 

Pinheiro, conduzindo uma motocicleta. Ao abordar o indiciado foi 

encontrado em seu bolso o celular furtado. Ao checarem a motocicleta 

que o denunciado estava conduzindo, os policiais constataram que a 

placa que estava na mesma não pertencia a ela, e sim a uma motocicleta 

da cidade de Carapicuíba-SP, com dados diferentes.”A denúncia foi 

recebida em 24/04/2013 (fl. 70-72), o acusado foi citado e apresentou 

defesa prévia por meio do Advogado Dativo (fls.91). Em audiência de 

instrução foi ouvida a vítima e uma testemunha comum (fls.127/130).O 

Ministério Público apresentou suas alegações finais pedindo a 

procedência da denúncia (fls. 131/133). A Defesa, por sua vez, pugnou 

pela aplicação da circunstância atenuante estabelecida no artigo 65, inciso 

III, alínea “d” do Código Penal.É o relatório. DECIDO.De acordo com o art. 

155 do Código de Processo Penal,o juiz formará sua convicção pela livre 

apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos 

colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não 

repetíveis e antecipadas.CRIME DE FURTOEm relação ao crime de furto, 

verifico que a materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio 

do Boletim de Ocorrência de fls. 36/38, Auto de Apreensão de fls. 39/41, 

dos Termos de Reconhecimento e Avaliação de Objeto de fl. 42, e Termo 

de Entrega de fl. 44/46. Igualmente, a autoria restou demonstrada pelos 

Termos de Declarações das testemunhas às fls. 11/14, depoimento da 

vítima às fls. 17/18, tanto na fase policial quanto em juízo, bem como pela 

confissão do réu na polícia e em juízo. Em seu depoimento, a vítima afirmou 

que no dia 08/04/2013, por volta das 07:30 horas, se encontrava em sua 

residência na companhia de amigos e familiares, quando chegou o 

acusado, o qual teria ficado por alguns instantes conversando no interior 

da sua casa, pois o mesmo seria o seu conhecido. Relata que ao 

acompanhar uma de suas visitas até a porta para se despedir o acusado 

veio logo atrás e se despediu, no entanto ao chegar à sala onde 

conversavam não encontrou o seu celular que estava carregando em 

cima da televisão. Logo constatou que alguém teria pego, suspeitando do 

acusado, a vítima ligou para a policia e informou o caso e o local onde o 

mesmo poderia estar. A polícia não encontrou o acusado no dia dos fatos, 

sendo apenas encontrado no dia posterior e com o celular da vítima. Na 

ocasião, o acusado estava na posse de uma motocicleta irregular, com a 

placa de identificação trocada (fls. 17/18).As testemunhas ouvidas 

confirmaram a versão apresentada pela vítima. Logo, não há dúvidas 

quanto à autoria.Destarte, impõe-se a condenação do acusado pela 

prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP. CRIME DE 

ADULTERAÇÃO DE PLACA DE VEÍCULO AUTOMOTORA materialidade do 

crime está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, 

Informações do Sistema Infoseg e Relatório Policial.O mesmo não se pode 

dizer com relação à autoria. Não há que se falar em condenação pela 

autoria do crime tipificado no art. 311, do CP, se a prova constante nos 

autos evidencia, tão somente, que o réu foi encontrado conduzindo uma 

motocicleta com sinal identificador adulterado – placa trocada – nada 

trazendo que aponte ter sido ele o responsável pela adulteração.Para a 

configuração do crime de adulteração de sinal identificador de veículo 

automotor faz-se imprescindível à comprovação de que o agente tenha 

praticado alguma das condutas descritas nos verbos nucleares do 

respectivo tipo penal. A propósito, confira:APELAÇÃO CRIMINAL – 

CONDENAÇÃO - ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO TENTADO, 

TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO - DELITO DE 

ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – 1. RECURSO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO - ART. 311 DO CP – 

IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – 2. APELO DA 

DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO 
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– FINALIDADE MERCANTIL NÃO COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO - 

DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO 

COM OS OUTROS CRIMES – CÓPIA DOS AUTOS AO JECRIM – 3. 

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E APELO DEFENSIVO 

PROVIDO NO SUBSIDIÁRIO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – 4.PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – 

RETIFICAÇÃO - ROUBO - PARTES DISPOSITIVA E DOSIMÉTRICA DA 

SENTENÇA – CONDUTA TENTADA RECONHECIDA E APENADA COMO SE 

CONSUMADA FOSSE -IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO- 

SÚMULA 269 DO STJ.1. Não há que falar-se em condenação pela autoria 

do crime tipificado no art. 311, do CP, se a prova constante nos autos 

evidencia, tão somente, que na casa do réu foi encontrada motocicleta 

com sinal identificador adulterado – placa trocada – nada trazendo que 

aponte ter sido ele o responsável pela adulteração; (Ap 61537/2017, DES. 

RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado 

em 04/07/2018, - Publicado no DJE 09/07/2018 - TJMT).APELAÇÃO 

CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, 

DE DOIS CRIMES DE RECEPTAÇÃO [ART. 180, CAPUT, CP] E DA 

CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 25 DO DECRETO-LEI N.º 

3.688/1941 – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO 

DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 311, CAPUT, 

CP] – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PRETENDIDA CONDENAÇÃO 

DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 311, CAPUT, DO 

CP – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA 

DELITIVA – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – 

ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 2. RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE 

ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO – ANEMIA 

PROBATÓRIA ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – 

IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DO 

VEÍCULO E DOS DEMAIS OBJETOS DE ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O 

DOLO – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL SUFICIENTEMENTE 

COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO 

EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 25 DO 

DECRETO-LEI N.º 3.688/1941 – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE 

O AGENTE TINHA EM SEU PODER CHAVES USUALMENTE EMPREGADAS 

NA PRÁTICA DE FURTOS – DESCABIMENTO – AGENTE FLAGRADO EM 

POSSE DE CHAVES MICHAS, SEM COMPROVAR DESTINAÇÃO LEGÍTIMA, 

DEPOIS DE CONDENADO POR CRIME DE FURTO – MATERIALIDADE E 

AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL DEVIDAMENTE COMPROVADAS – 

RECURSOS DESPROVIDOS.1. Para a configuração do crime de 

adulteração de sinal identificador de veículo automotor faz-se 

imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma 

das condutas descritas nos verbos nucleares do respectivo tipo penal. Na 

hipótese, conquanto o apelante tenha sido flagrado conduzindo veículo 

com placas adulteradas, as provas angariadas no decorrer da instrução 

processual não foram aptas a demonstrar, de forma incontestável, sua 

responsabilidade pela prática da adulteração. Até porque, o tipo penal em 

apreço não criminaliza o “uso” do veículo modificado, senão a própria 

“adulteração” ou “remarcação” do sinal identificador. Logo, de rigor a 

manutenção da absolvição por tal delito. Recursos desprovidos. (Ap 

146839/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018 - TJMT)No 

caso em tela, conquanto o réu tenha sido flagrado conduzindo veículo com 

placas adulteradas, as provas angariadas no decorrer da instrução 

processual não foram aptas a demonstrar, de forma incontestável, sua 

responsabilidade pela prática da adulteração. Até porque, o tipo penal em 

apreço não criminaliza o “uso” do veículo modificado, senão a própria 

“adulteração” ou “remarcação” do sinal identificador. Nesse cenário, 

diante da prova produzida nos autos, entendo que não restou 

satisfatoriamente demonstrada a autoria do crime por parte do réu. Na 

realidade, o que existe contra o réu é meros indícios que, em decorrência 

do princípio do “in dubio pro reo”, não poderão ser usados em seu 

desfavor, ante a ausência de elementos concretos que indiquem, com a 

certeza necessária, que ele foi realmente o autor dos delitos narrados na 

denúncia.Destarte, impõe-se a absolvição do réu em relação à acusação 

imputada na denúncia em relação ao crime previsto no artigo 311 do 

Código Penal.ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido 

contido na denúncia para:a) CONDENAR o réu Welhiton Teodoro 

Gonçalves, vulgo “Cheirinho” pela prática do crime previsto no artigo 155, 

caput, do Código Penal. b) ABSOLVÊ-LO pela prática do crime previsto no 

artigo 311, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII do Código 

de Processo 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 

acusado 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 a res 

furtiva. No que se refere ao comportamento da vítima, não há elementos 

de que tenha contribuído para a prática da infração. Nesse cenário, fixo a 

pena-base para o crime de furto em 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) 

dias-multa.Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da 

confissão, todavia, deixo de aplicá-la para evitar que a pena fique aquém 

do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ. Não concorrem 

circunstâncias agravantes, nem causas de diminuição ou aumento de 

pena.Diante disso, fica a pena do réu fixada definitivamente em 1 (UM) ano 

de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.O valor do dia-multa, em face da 

ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação 

econômica do acusado, será calculado no valor unitário mínimo, isto é, 

1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.Fixo o regime inicial ABERTO para 

cumprimento da pena, com base no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código 

Penal.Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos (Art. 44, § 2º, do CP), a ser 

estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.Certificado o trânsito em 

julgado, cumpre ao Sr. Gestor: I – Expedir a guia de execução definitiva; II 

– Proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação 

- INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao 

Cartório Distribuidor acerca da condenação;III – Verificar a existência de 

armas, objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em 

caso positivo remeter os autos conclusos para a devida destinação. IV – 

Após, cumpridas as formalidades, remeterá os autos ao “16 - Arquivo 

Definitivo”. Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas 

processuais, por ser hipossuficiente, na forma da lei.Arbitro honorários 

em favor do Dr. Mauro Andre da Silva Barbosa, no valor equivalente a 5 

(cinco) URH’s, pela atuação na defesa do acusado, a serem custeados 

pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.P.I.Alto 

Taquari/MT, 07 de agosto de 2018. 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, Everton Donizetti 

Ferreira Cerantes, digitei.

Alto Taquari, 14 de setembro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 36353 Nr: 162-71.2016.811.0092

 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: Itacir Martins Manuel e duarte Casadei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Attilio Casadei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação, indefiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita, por não vislumbrar que os autores 

(funcionários públicos) são hipossuficientes na forma da lei n. 1.060/50. 

Intime-se o autor da ação para o recolhimento das custas processuais, em 

10 dias, sob pena de indeferimento da inicial.Após, o recolhimento das 

custas, voltem-me conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto 

Taquari, 7 de março de 2016.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-18.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL NATAN DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 22/11/2018, às 12h30 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 14 de setembro de 2018. Mariângela 

Ferreira Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E 

INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três 

Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 

34961609

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 18783 Nr: 524-20.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio de Souza, Magda do Rocio dos 

Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono este 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da carta precatória juntada aos autos às fls. 74/76.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48417 Nr: 549-47.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocemir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Processo: 549-47.2015.811.0084

Código: 48417.

Vistos.

Considerando que este Magistrado Substituto jurisdiciona na Comarca de 

Apiacás/MT e cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta/MT, verifico a necessidade de readequar a pauta de audiência, 

anteriormente designadas.

 Assim, redesigno a audiência para o dia 27/09/2018 as 11:15hrs, 

mantendo inalterada as demais determinações proferidas em audiência.

 Intime-se a vítima e a testemunha.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 28 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32969 Nr: 572-08.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odamir Batista Radin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:3624

 Código: 32969

Vistos.

Tendo em vista o pedido do patrono da parte requerente, no qual 

peticionou pelo PEA solicitando a redesignação da audiência, devido ter se 

submetido à uma cirurgia, o que o impossibilita de comparecer na 

audiência designada, REDESIGNO a solenidade para o dia 08/02/2019 as 

10h00min.

Ressalto que devido o fato do mesmo ter peticionado nesta data, o que 

impossibilita verificar o teor da petição, obtive contato com o mesmo via 

telefone, o qual confirmou ter se submetido à cirurgia e anexado o 

atestado médico junto à petição.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36686 Nr: 942-45.2010.811.0084

 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: Marcelino Aparecido Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jack Sandro Menegali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Winter - OAB:11.470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:9415/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE REQUERIDA, 

POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente as 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32935 Nr: 558-24.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci de Souza Mota, Helenir Moro Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Vistos.

Tendo em vista o pedido do patrono da parte requerente, no qual 

peticionou pelo PEA solicitando a redesignação da audiência, devido ter se 

submetido à uma cirurgia, o que o impossibilita de comparecer na 

audiência designada, REDESIGNO a solenidade para o dia 08/02/2019 as 

11h00min.

Ressalto que devido o fato do mesmo ter peticionado nesta data, o que 

impossibilita verificar o teor da petição, obtive contato com o mesmo via 

telefone, o qual confirmou ter se submetido à cirurgia e anexado o 

atestado médico junto à petição.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32983 Nr: 586-89.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Alvaro Moro, Ivone da Cunha Santos Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Vistos.

Tendo em vista o pedido do patrono da parte requerente, no qual 

peticionou pelo PEA solicitando a redesignação da audiência, devido ter se 

submetido à uma cirurgia, o que o impossibilita de comparecer na 

audiência designada, REDESIGNO a solenidade para o dia 08/02/2019 as 

09h00min.

 Ressalto que devido o fato do mesmo ter peticionado nesta data, o que 

impossibilita verificar o teor da petição, obtive contato com o mesmo via 

telefone, o qual confirmou ter se submetido à cirurgia e anexado o 

atestado médico junto à petição.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Apiacás-MT, 12 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32937 Nr: 593-81.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Martins de Lana, Aidia Lucia de Lana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Código: 32937.

Vistos.

Tendo em vista o pedido do patrono da parte requerente, no qual 

peticionou pelo PEA solicitando a redesignação da audiência, devido ter se 

submetido à uma cirurgia, o que o impossibilita de comparecer na 

audiência designada, REDESIGNO a solenidade para o dia 07/02/2019 as 

16h00min.

Ressalto que devido o fato do mesmo ter peticionado nesta data, o que 

impossibilita verificar o teor da petição, obtive contato com o mesmo via 

telefone, o qual confirmou ter se submetido à cirurgia e anexado o 

atestado médico junto à petição.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Apiacás-MT, 12 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32964 Nr: 567-83.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Petrini Eugenio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Código: 32964.

Vistos.

Tendo em vista o pedido do patrono da parte requerente, no qual 

peticionou pelo PEA solicitando a redesignação da audiência, devido ter se 

submetido à uma cirurgia, o que o impossibilita de comparecer na 

audiência designada, REDESIGNO a solenidade para o dia 07/02/2019 as 

15h00min.

Ressalto que devido o fato do mesmo ter peticionado nesta data, o que 

impossibilita verificar o teor da petição, obtive contato com o mesmo via 

telefone, o qual confirmou ter se submetido à cirurgia e anexado o 

atestado médico junto à petição.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Apiacás-MT, 12 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32980 Nr: 583-37.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Fernandes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Código: 32980.

Vistos.

Tendo em vista o pedido do patrono da parte requerente, no qual 

peticionou pelo PEA solicitando a redesignação da audiência, devido ter se 

submetido à uma cirurgia, o que o impossibilita de comparecer na 

audiência designada, REDESIGNO a solenidade para o dia 07/02/2019 as 

14h00min.

Ressalto que devido o fato do mesmo ter peticionado nesta data, o que 

impossibilita verificar o teor da petição, obtive contato com o mesmo via 

telefone, o qual confirmou ter se submetido à cirurgia e anexado o 

atestado médico junto à petição.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Apiacás-MT, 12 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32959 Nr: 562-61.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gomes da Silva, Severina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Código: 32959.
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Vistos.

Tendo em vista o pedido do patrono da parte requerente, no qual 

peticionou pelo PEA solicitando a redesignação da audiência, devido ter se 

submetido à uma cirurgia, o que o impossibilita de comparecer na 

audiência designada, REDESIGNO a solenidade para o dia 07/02/2019 as 

10h30min.

Ressalto que devido o fato do mesmo ter peticionado nesta data, o que 

impossibilita verificar o teor da petição, obtive contato com o mesmo via 

telefone, o qual confirmou ter se submetido à cirurgia e anexado o 

atestado médico junto à petição.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Apiacás-MT, 12 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32954 Nr: 607-65.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eodete Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Código: 32954.

Vistos.

Tendo em vista o pedido do patrono da parte requerente, no qual 

peticionou pelo PEA solicitando a redesignação da audiência, devido ter se 

submetido à uma cirurgia, o que o impossibilita de comparecer na 

audiência designada, REDESIGNO a solenidade para o dia 08/02/2019 as 

08h00min.

Ressalto que devido o fato do mesmo ter peticionado nesta data, o que 

impossibilita verificar o teor da petição, obtive contato com o mesmo via 

telefone, o qual confirmou ter se submetido à cirurgia e anexado o 

atestado médico junto à petição.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Apiacás-MT, 12 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32960 Nr: 563-46.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos de Abreu e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:3624

 Código: 32960.

Vistos.

Tendo em vista o pedido do patrono da parte requerente, no qual 

peticionou pelo PEA solicitando a redesignação da audiência, devido ter se 

submetido à uma cirurgia, o que o impossibilita de comparecer na 

audiência designada, REDESIGNO a solenidade para o dia 07/02/2019 as 

13h00min.

Ressalto que devido o fato do mesmo ter peticionado nesta data, o que 

impossibilita verificar o teor da petição, obtive contato com o mesmo via 

telefone, o qual confirmou ter se submetido à cirurgia e anexado o 

atestado médico junto à petição.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Apiacás-MT, 12 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 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:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAINE VERAMONTE DA SILVA, Cpf: 

06834552146, Rg: 2821191-0 , Filiação: Eliete Veramonte e Nilton Batista 

da Silva, data de nascimento: 29/05/1998, natural de Alta Floresta-MT, 

solteiro, atendente. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO da parte requerida, bem como INTIMAÇÃO para que 

compareça à audiência designada para o dia 02/10/2018, às 13:00 horas.

Despacho/Decisão: 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 

réJaine 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. 13.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariana Homann 

Moraes da Luz, digitei.

Apiacás, 11 de setembro de 2018

Yuri Coimbra Muniz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33003 Nr: 627-56.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meplastic Industrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Fazenaro - 

OAB:189.456/SP, José Antonio Franzin - OAB:87.571/SP

 Vistos.

Trata-se de Ação de Usucapião, movida por João, em desfavor de 

Meokastic industrial LTDA, qualificados nos autos.

 A inicial veio acompanhada com documentos. Recebida a inicial (fl. 16).

Entre um ato e outro parte requerente foi intimada por diversas vezes, 

para juntar de Cópia da Cadeia Dominial da matrícula nº 3.419 desde a 

Origem Primitiva, no entanto quedou-se inerte, conforme certidão de 

decurso de prazo de fl. 114.
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Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora não atendeu ao 

comando judicial.

Assim, vejo que, o caso comporta a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão 

pela qual o feito deve ser extinto.

Nesse sentido:

 "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO 

ENDEREÇO CORRETO DO RÉU – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – DESNECESSIDADE 

DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Ausente a citação da parte requerida em virtude da inércia da parte autora 

em fornecer o endereço correto desta, afigura-se impositiva a extinção do 

feito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, não sendo o caso de aplicação 

das disposições contidas no § 1º do mesmo dispositivo legal. (Ap 

51694/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017).".

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, ficando SUSPENSA a exigibilidade das mesmas 

pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 do CPC/2015, eis que 

beneficiária da gratuidade da justiça.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55248 Nr: 634-28.2018.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSF, LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para ciência da audiência desiganada 

para o dia 05/11/2018, às 13:00 HORAS no Edifício do foro desta Comarca 

de Apiacás/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 8733 Nr: 1118-34.2004.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel do Nascimento Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Silvan Duck de 

Freitas - OAB:884/RO, Husmath Gerson Duck de Freitas - 

OAB:7744/RO

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se nos termos do 

art. 422 do CPP, no prazo legal.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100945 Nr: 1830-74.2018.811.0038

 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: Antonia Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para querendo, no prazo legal, apresentar 

Impugnação a Contestação protocolada tempestivamente e juntada nos 

autos, ref.17

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68451 Nr: 1149-75.2016.811.0038

 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: Marli Ines Teixeira Bicalho Valadão

 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:

 Intimo a parte autora para querendo, no prazo legal, apresentar 

Impugnação a Contestação protocolada tempestivamente e juntada nos 

autos, ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70610 Nr: 2352-72.2016.811.0038

 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: Ledilmar Marcelino Serra

 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:

 Intimo a parte autora para querendo, no prazo legal, apresentar 

Impugnação a Contestação protocolada tempestivamente e juntada nos 

autos, ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71234 Nr: 2771-92.2016.811.0038

 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: Divina Ruela de Brito

 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:

 Intimo a parte autora para querendo, no prazo legal, apresentar 

Impugnação a Contestação protocolada tempestivamente e juntada nos 

autos, ref.20

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67446 Nr: 680-29.2016.811.0038

 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: Almir Lima Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:MT - 11.207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para querendo, no prazo legal, apresentar 

Impugnação a Contestação protocolada tempestivamente e juntada nos 

autos, ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66311 Nr: 220-42.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almenis Candida de Moraes, NdML, EdML
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Guedes da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos 

Junior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton de Almeida Marques 

- OAB:MT - 19732

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71088 Nr: 2666-18.2016.811.0038

 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: Eni Miguel dos Anjos

 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:

 Intimo a parte autora para querendo, no prazo legal, apresentar 

Impugnação a Contestação protocolada tempestivamente e juntada nos 

autos, ref.20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51665 Nr: 1548-46.2012.811.0038

 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: Lucas Damião da Silva Freitas

 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:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da impugnação juntada 

nos autos, ref. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76588 Nr: 2260-60.2017.811.0038

 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: Sebastiana Alves Coelho

 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:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 18 de outubro de 2018, às 14h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.Ademais, ADVIRTO que as 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, 

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, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61046 Nr: 792-32.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Pinheiro Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

AGENOR PINHEIRO COUTINHO, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 

(um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 9/3/2015 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II –, bem como os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61316 Nr: 875-48.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Aparecido Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Regly Muniz Corilaço, Instituto Nacional 

de Seguro Social - INSS, Suzana Tatiane Corilaço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135, Luiz Gonçalves de Seixas Filho - OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 23 de outubro de 2018, às 14h30min – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 
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idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.Ademais, ADVIRTO que as 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, 

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(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96448 Nr: 3830-81.2017.811.0038

 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: Rosalino Marcelino de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Assistencia e Saúde dos 

Empregados dos Correios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:SP/ 128.341

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA/LIMINAR – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e 

ss. –, tendo como parte ROSALINO MARCELINO DE LIMA em desfavor de 

POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSIsTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS, em que foi deferido a concessão da tutelar e determinado 

ao requerido que autorize a realização do procedimento – IMPLANTANTE 

DE DVP POR HIDROCEFALIA e CIFOPLASTIA PERCUTANEA DE VERTEBRA 

LOMBAR.

Verifico que o procedimento CIFOPLASTIA PERCUTANEA DE VERTEBRA 

LOMBAR foi realizado estando pendente apenas o IMPLANTANTE DE DVP 

POR HIDROCEFALIA.

Diante da gravidade do requerente, DETERMINO que intime o POSTAL 

SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS 

CORREIOS para que cumpra integralmente a decisão que concedeu a 

liminar, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo fornecer todo o 

medicamento e equipamento para o requerido e em caso de prescrição, 

realizar o reagendamento no prazo supracitado.

Transcorrido o prazo in albis, intime o requerente para juntar o orçamento 

especificado ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação 

dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e 

os materiais utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, 

art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e bancários necessários à 

expedição do alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do 

sistema BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do 

Poder Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos 

Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º.

Cumpra, expedindo o necessário com URGÊNCIA.

Intime.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60681 Nr: 648-58.2015.811.0038

 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: Janete Marta Modesto Campos

 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:

 (...) nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no 

CRM-MT n. 1958, (...).Diante disso, 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 – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 -, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III -, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias;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. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469;c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao 

perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele 

ser necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, 

caso físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual;d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60183 Nr: 408-69.2015.811.0038

 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: Elivelton da Silva Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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, (...).Diante disso, 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 – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 -, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III -, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias;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. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469;c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao 

perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele 

ser necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, 

caso físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual;d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60011 Nr: 337-67.2015.811.0038

 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: Silvani Bento Gomes

 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:
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 (...) nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no 

CRM-MT n. 1958, (...).Diante disso, 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 – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 -, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III -, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias;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. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469;c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao 

perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele 

ser necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, 

caso físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual;d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59626 Nr: 171-35.2015.811.0038

 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: Lucia Antunes da 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, (...).Diante disso, 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 – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 -, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III -, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias;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. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469;c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao 

perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele 

ser necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, 

caso físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual;d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57917 Nr: 1946-22.2014.811.0038

 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: Sirlei Pereira da 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, (...).Diante disso, DETERMINO que:a) intime o perito, com 

as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 146/NCPC, art. 156, § 5º, 

art. 157 –, 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 – CPC, art. 422/NCPC, 

art. 466 -, assim como a fim de que apresente contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III -, agende data, hora e local para 

realização do exame médico e informe ao juízo com antecedência razoável 

e tempo hábil para serem efetuadas as intimações necessárias;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 – CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II 

e III -, 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.: 52827 Nr: 168-51.2013.811.0038

 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: Fernanda Eloisa da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no 

CRM-MT (...) DETERMINO que:a) intime o perito, com as advertências legais 

– CPC, art. 145, § 3º, art. 146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, 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 – CPC, art. 422/NCPC, art. 466 -, assim como a fim 

de que apresente contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 

465, § 2º, III -, agende data, hora e local para realização do exame médico 

e informe ao juízo com antecedência razoável e tempo hábil para serem 

efetuadas as intimações necessárias;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. – CPC, art. 

425/NCPC, art. 469;c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já 

existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo 

experto, encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos 

quesitos ou, informando ele ser necessário, autorizo a retirada/carga dos 
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autos do processo por ele, caso físico, ou o envio por e-mail, caso 

eletrônico/virtual;d) estabelecido e informado pelo perito data, hora e local 

para a realização da perícia médica, intime/cientifique as partes, através 

dos seus advogados constituídos nos autos (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56188 Nr: 930-33.2014.811.0038

 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: Marlene Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no 

CRM-MT (...) DETERMINO que:a) intime o perito, com as advertências legais 

– CPC, art. 145, § 3º, art. 146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, 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 – CPC, art. 422/NCPC, art. 466 -, assim como a fim 

de que apresente contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 

465, § 2º, III -, agende data, hora e local para realização do exame médico 

e informe ao juízo com antecedência razoável e tempo hábil para serem 

efetuadas as intimações necessárias;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. – CPC, art. 

425/NCPC, art. 469;c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já 

existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo 

experto, encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos 

quesitos ou, informando ele ser necessário, autorizo a retirada/carga dos 

autos do processo por ele, caso físico, ou o envio por e-mail, caso 

eletrônico/virtual;d) estabelecido e informado pelo perito data, hora e local 

para a realização da perícia médica, intime/cientifique as partes, através 

dos seus advogados constituídos nos autos (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57508 Nr: 1794-71.2014.811.0038

 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: Simone dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no 

CRM-MT n. 1958, (...).Diante disso, 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 – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 -, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III -, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias;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. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469;c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao 

perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele 

ser necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, 

caso físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual;d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57811 Nr: 1912-47.2014.811.0038

 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: José Francisco dos Reis da 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 (...) Diante disso, DETERMINO que:a) intime o perito, com 

as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 146/NCPC, art. 156, § 5º, 

art. 157 –, 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 – CPC, art. 422/NCPC, 

art. 466 -, assim como a fim de que apresente contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III -, agende data, hora e local para 

realização do exame médico e informe ao juízo com antecedência razoável 

e tempo hábil para serem efetuadas as intimações necessárias;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 – CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II 

e III -, 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.: 72533 Nr: 123-08.2017.811.0038

 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: Epaminondas Severo de Brito

 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 (...) DETERMINO que:a) intime o perito, com as advertências legais 

– CPC, art. 145, § 3º, art. 146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, 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 – CPC, art. 422/NCPC, art. 466 -, assim como a fim 

de que apresente contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 
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465, § 2º, III -, agende data, hora e local para realização do exame médico 

e informe ao juízo com antecedência razoável e tempo hábil para serem 

efetuadas as intimações necessárias;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. – CPC, art. 

425/NCPC, art. 469;c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já 

existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo 

experto, encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos 

quesitos ou, informando ele ser necessário, autorizo a retirada/carga dos 

autos do processo por ele, caso físico, ou o envio por e-mail, caso 

eletrônico/virtual;d) estabelecido e informado pelo perito data, hora e local 

para a realização da perícia médica, intime/cientifique as partes, através 

dos seus advogados constituídos nos autos (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66423 Nr: 266-31.2016.811.0038

 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: Conceição Jacinto

 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 (...) DETERMINO que:a) intime o perito, com as advertências legais 

– CPC, art. 145, § 3º, art. 146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, 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 – CPC, art. 422/NCPC, art. 466 -, assim como a fim 

de que apresente contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 

465, § 2º, III -, agende data, hora e local para realização do exame médico 

e informe ao juízo com antecedência razoável e tempo hábil para serem 

efetuadas as intimações necessárias;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. – CPC, art. 

425/NCPC, art. 469;c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já 

existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo 

experto, encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos 

quesitos ou, informando ele ser necessário, autorizo a retirada/carga dos 

autos do processo por ele, caso físico, ou o envio por e-mail, caso 

eletrônico/virtual;d) estabelecido e informado pelo perito data, hora e local 

para a realização da perícia médica, intime/cientifique as partes, através 

dos seus advogados constituídos nos autos (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19179 Nr: 196-92.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAAdO, CdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o fim 

de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 77.182,78 (setenta e sete 

mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos) e homologar o 

débito total de R$. 67.614,76 (sessenta e sete mil, seiscentos e quatorze 

reais e setenta e seis centavos), sendo R$ 66.120,57 (sessenta e seis mil 

cento e vinte reais e cinquenta e sete centavos) para a parte autora e R$ 

1.494,19 (mil quatrocentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos) 

em relação aos honorários sucumbenciais, com data base em 

3/2011.Ressaltando que a parte autora/exequente renuncia ao valor 

excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, para que seja liberado 

através de Requisição de Pequeno Valor – RPV.Condeno a parte 

impugnada – 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.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64466 Nr: 2034-26.2015.811.0038

 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: Zenilda Moraes OLiveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

ZENILDA MORAES OLIVEIRA, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II, bem como os honorários 

advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos 

termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As condenações impostas 

à Fazenda Pública de NATUREZA PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à 

incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 

8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no art. 1º-F, da Lei n. 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, incidem segundo 

a remuneração oficial da caderneta de poupança, em conformidade com o 

fixado nos julgamentos pelo STF (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54186 Nr: 1554-19.2013.811.0038

 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
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 PARTE AUTORA: Maria Joana dos Reis

 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:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61764 Nr: 1083-32.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Viegas de Pinho

 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:

 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 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de MANOEL VIEGAS DE 

PINHO, DEFERIR a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA 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 a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, 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, bem como os honorários 

advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos 

termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As condenações impostas 

à Fazenda Pública de NATUREZA PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à 

incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei n. 11.430/2006(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100002 Nr: 1435-82.2018.811.0038

 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: ESdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Gonçalves de Alcantara 

- OAB:MT - 19644/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

contestação apresentada no autos, ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54157 Nr: 1525-66.2013.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca da devolução da missiva de ref. 22, bem 

como para no prazo legal, informar o endereço e telefone atualizados da 

parte requerida para fins de intima-la acerca da r. decisão judicial de ref. 

18.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95892 Nr: 3589-10.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:MT/19102/O, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:MT 

14.495-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao reeducando 

para que no prazo legal manifeste no presente feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010162-64.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RANGEL ROSA (EXEQUENTE)

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEORALICIO ARVELINO DAMASCENO (EXECUTADO)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

VALDEJONES MARTINEZ (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. 8010162-64.2013.8.11.0038 EXEQUENTE: RENATA RANGEL ROSA 

EXECUTADO: DEORALICIO ARVELINO DAMASCENO, VALDEJONES 

MARTINEZ 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 localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente 

e realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora online/extrato 

nos autos do processo; b) a intimação do devedor/executado dessa 

penhora, através do advogado preferencialmente, a fim de que, caso 

queira, apresente manifestação (embargos/impugnação) no prazo, uma 

vez que no caso da realização da penhora on-line, não há expedição de 

mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado, pois a 

constrição recai sobre numerário encontrado em conta corrente do 

devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das adotadas 

por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 
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processo em epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira(m) em prosseguimento e 

indique(m) bens passíveis de penhora outros, 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. Oportunamente, se necessário e caso haja 

interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 13 de setembro de 2018 - 22:10:16. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010162-64.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RANGEL ROSA (EXEQUENTE)

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEORALICIO ARVELINO DAMASCENO (EXECUTADO)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

VALDEJONES MARTINEZ (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. 8010162-64.2013.8.11.0038 EXEQUENTE: RENATA RANGEL ROSA 

EXECUTADO: DEORALICIO ARVELINO DAMASCENO, VALDEJONES 

MARTINEZ 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 localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente 

e realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora online/extrato 

nos autos do processo; b) a intimação do devedor/executado dessa 

penhora, através do advogado preferencialmente, a fim de que, caso 

queira, apresente manifestação (embargos/impugnação) no prazo, uma 

vez que no caso da realização da penhora on-line, não há expedição de 

mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado, pois a 

constrição recai sobre numerário encontrado em conta corrente do 

devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das adotadas 

por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira(m) em prosseguimento e 

indique(m) bens passíveis de penhora outros, 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. Oportunamente, se necessário e caso haja 

interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 13 de setembro de 2018 - 22:10:16. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-82.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

GILMAR TEIXEIRA LEMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HANS DE PAULA MARTINS (ADVOGADO(A))

EVALDO QUEIROZ (ADVOGADO(A))

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS (ADVOGADO(A))

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (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. 8010316-82.2013.8.11.0038 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, 

ente pedidos outros, pelo reconhecimento de fraude à execução e 

reconhecer a ineficácia da alienação de imóvel registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis de Araputanga sob a matrícula n. 2.664, realizada 

para terceiros estranhos ao processo. Ocorre que a declaração dessa 

fraude depende da prévia intimação do terceiro adquirente, que, se quiser, 

poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias – NCPC, 

art. 792, § 4º. Isso posto, DETERMINO a intimação da parte 

credora/exequente, através do(a) advogado(a) e via DJE, para que 

apresente os dados pessoais e endereço do(s) terceiro(s) adquirente a 

ser intimado e, após isso, sem prévia conclusão do processo, que expeça 

o necessário o(s) intimar nos termos do disposto no – NCPC, art. 792, § 4º 

-, fazendo-o pessoalmente. Por fim, transcorrido o prazo de 15 (quinze) 

dias in albis, volte-me para decidir o pedido de fraude à execução e 

determinar o prosseguimento da ação em epígrafe. Sem prejuízo disso, 

DETERMINO que cientif ique/intime a esposa/cônjuge do 

devedor/executado, expedindo o necessário. Em relação aos avarás 

judiciais de levantamento, aguarde a conclusão na manutenção do sistema 

SisconDJ – extrato anexo. Intime. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 13 de setembro de 2018 - 23:33:54. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-56.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA FERREIRA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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. 8010007-56.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANA PAULA FERREIRA 

NEVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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 - em 

que objetiva a exigência de obrigação que afirma pendente de 

adimplemento pela devedora/executada, quem pugnou novamente pelo 

prazo de 25 (vinte e cinco) dias para manifestar nos autos, este que 

indefiro diante do decurso de prazo mais que suficiente para apresentar e 

reiterados pedidos. A divergência ocorre em relação ao eventual débito da 

parte reclamante e que pode ser pago/adimplido pelo 

depósito/consignação no processo, o qual pode ser apresentado pela 

reclamante, mormente diante da inércia da instituição financeira em 

esclarecer sobre eventual valor. Isso posto, diante da inércia/omissão da 

instituição fianceira, considero correto adequado o cálculo/valor indicado 

na peça/petição da parte reclamante, quem poderá, porque não expedidos 

os boletos para adimplemento, depositar/consignar nos autos do processo 

em epígrafe para a extinção da obrigação. Intime. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 13 de setembro de 2018 - 23:53:14. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-56.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA FERREIRA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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. 8010007-56.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANA PAULA FERREIRA 

NEVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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 - em 

que objetiva a exigência de obrigação que afirma pendente de 

adimplemento pela devedora/executada, quem pugnou novamente pelo 

prazo de 25 (vinte e cinco) dias para manifestar nos autos, este que 

indefiro diante do decurso de prazo mais que suficiente para apresentar e 
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reiterados pedidos. A divergência ocorre em relação ao eventual débito da 

parte reclamante e que pode ser pago/adimplido pelo 

depósito/consignação no processo, o qual pode ser apresentado pela 

reclamante, mormente diante da inércia da instituição financeira em 

esclarecer sobre eventual valor. Isso posto, diante da inércia/omissão da 

instituição fianceira, considero correto adequado o cálculo/valor indicado 

na peça/petição da parte reclamante, quem poderá, porque não expedidos 

os boletos para adimplemento, depositar/consignar nos autos do processo 

em epígrafe para a extinção da obrigação. Intime. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 13 de setembro de 2018 - 23:53:14. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-56.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA FERREIRA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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. 8010007-56.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANA PAULA FERREIRA 

NEVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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 - em 

que objetiva a exigência de obrigação que afirma pendente de 

adimplemento pela devedora/executada, quem pugnou novamente pelo 

prazo de 25 (vinte e cinco) dias para manifestar nos autos, este que 

indefiro diante do decurso de prazo mais que suficiente para apresentar e 

reiterados pedidos. A divergência ocorre em relação ao eventual débito da 

parte reclamante e que pode ser pago/adimplido pelo 

depósito/consignação no processo, o qual pode ser apresentado pela 

reclamante, mormente diante da inércia da instituição financeira em 

esclarecer sobre eventual valor. Isso posto, diante da inércia/omissão da 

instituição fianceira, considero correto adequado o cálculo/valor indicado 

na peça/petição da parte reclamante, quem poderá, porque não expedidos 

os boletos para adimplemento, depositar/consignar nos autos do processo 

em epígrafe para a extinção da obrigação. Intime. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 13 de setembro de 2018 - 23:53:14. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-02.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARCILEI DE FATIMA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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. 1000465-02.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCILEI DE FATIMA 

SOARES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por MARCILEI DE FATIMA SOARES em desfavor de BANCO DO BRASIL 

S.A. É o necessário. Decido. As partes firmaram acordo por meio de 

petição (id 14132874), nos seguintes termos: “A reclamada se obriga a 

efetuar o pagamento da importância de R$ 3.487,00 (três mil quatrocentos 

e oitenta e sete reais), no prazo de 20 dias a contar do protocolo da 

petição, por meio de depósito na conta do autor”. Isso posto, considerando 

que em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar 

à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Considerando o comprovante de 

pagamento anexado (id 14316059), DECLARO O PRESENTE FEITO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. 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. À 

submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 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: 1000465-02.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARCILEI DE FATIMA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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. 1000465-02.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCILEI DE FATIMA 

SOARES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por MARCILEI DE FATIMA SOARES em desfavor de BANCO DO BRASIL 

S.A. É o necessário. Decido. As partes firmaram acordo por meio de 

petição (id 14132874), nos seguintes termos: “A reclamada se obriga a 

efetuar o pagamento da importância de R$ 3.487,00 (três mil quatrocentos 

e oitenta e sete reais), no prazo de 20 dias a contar do protocolo da 

petição, por meio de depósito na conta do autor”. Isso posto, considerando 

que em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar 

à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Considerando o comprovante de 

pagamento anexado (id 14316059), DECLARO O PRESENTE FEITO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. 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. À 

submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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 
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Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 14 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: 8010119-30.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAULA GONCALVES DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOURA & DIAS LTDA - ME (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. 8010119-30.2013.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA PAULA 

GONCALVES DOS SANTOS COSTA REQUERIDO: MOURA & DIAS LTDA - 

ME PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por MARIA PAULA 

GONCALVES DOS SANTOS COSTA em desfavor de MOURA & DIAS 

LTDA – ME É o necessário. Decido. As partes firmaram acordo por meio 

de petição (id 11445473), nos seguintes termos: “ A reclamada se obriga a 

efetuar o pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 

08 parcelas de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais), com o 

primeiro pagamento para o dia 20 de janeiro de 2018, mediante depósito 

bancário”. Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. 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. À submissão do(a) Juiz (a) 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. 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, 14 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: 1000221-39.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA (ADVOGADO(A))

ELIZABETE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

FABIO KORENBLUM (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. 1000221-39.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ELIZABETE SOUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por ELIZABETE SOUZA 

DE OLIVEIRA em desfavor de INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA. É o necessário. Decido. As partes firmaram acordo por 

meio de petição (id 14949259), nos seguintes termos: “ A reclamada se 

obriga a efetuar o pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), mediante depósito judicial, no prazo de 15 dias úteis, após o 

protocolo da petição de acordo. Em igual prazo será dada baixa definitiva 

nos apontamentos negativos em nome da parte autora, declarando a 

inexistência dos aludidos débitos”. Isso posto, considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. 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. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 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: 1000221-39.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA (ADVOGADO(A))

ELIZABETE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

FABIO KORENBLUM (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. 1000221-39.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ELIZABETE SOUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por ELIZABETE SOUZA 

DE OLIVEIRA em desfavor de INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA. É o necessário. Decido. As partes firmaram acordo por 

meio de petição (id 14949259), nos seguintes termos: “ A reclamada se 

obriga a efetuar o pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), mediante depósito judicial, no prazo de 15 dias úteis, após o 

protocolo da petição de acordo. Em igual prazo será dada baixa definitiva 

nos apontamentos negativos em nome da parte autora, declarando a 

inexistência dos aludidos débitos”. Isso posto, considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. 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. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 
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da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 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: 1000067-21.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

LUCAS CORREA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (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. 1000067-21.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LUCAS CORREA VIANA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) 

LIMITADA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LUCAS CORREA 

VIANA em face de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A e LENOVO 

TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos, 

haja vista que as requeridas sequer devolveram o produto ao 

autor/consumidor, portanto, não há que se falar em necessidade de 

perícia. Ademais, a requerida alega defeito por mau uso, contudo não 

apresenta algum laudo da assistência para fundamentar suas alegações. 

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A. Ao contrário do que sustenta a ré comerciante 

do produto em questão, de acordo com o disposto no artigo 18 do Código 

de Defesa do Consumidor, o comerciante é coobrigado e responsável 

solidariamente, juntamente com todas as demais espécies de 

fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios de qualidade e quantidade 

eventualmente apurados no fornecimento de produtos ou serviços. Assim, 

o consumidor poderá, a sua escolha, exercitar sua pretensão contra 

todos os fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas 

contra um. Optando ele pelo ajuizamento da ação contra ambos, 

comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação de regresso contra 

o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da relação interna que se 

instaura após o pagamento, com vistas à recomposição do status quo 

ante. Resta claro que as acionadas integram a cadeia de consumo, 

participando desta relação e, portanto, responde pelos seus atos, nos 

termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Passo a análise do mérito. No caso há 

relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora 

e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º 

caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo relação de 

consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso 

porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão tem a 

parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte reclamante alega ter adquirido na data de 14 de junho de 2016, 

um aparelho celular, qual seja, CEL- MOTO LENOVO VIBE K5 DOURADO, 

no valor de R$ 1.818,96 (um mil oitocentos e dezoito reais e noventa e seis 

centavos). Afirma que o produto apresentou vício logo após 30 dias de 

uso, tendo sido enviado para assistência retornando após 25 dias, 

sendo-lhe informado que ocorreu a substituição da placa central. Contudo, 

afirma que no mesmo dia que pegou o aparelho esse apresentou 

problema, sendo novamente enviado para assistência, tendo que arcar 

com o valor do envio (R$ 22,13), mas até a presente data não recebeu o 

produto ou a devolução dos valores pagos. Alega que, efetuou 

reclamação junto ao PROCON, contudo permanece sem o aparelho que 

adquiriu. Razões pelas quais busca a tutela jurisdicional e a condenação 

da empresa requerida pelos danos materiais e morais suportados. Em 

sede de contestação, a as requeridas pugnam pela improcedência dos 

pedidos por ausência do dever de reparação ante a inexistência de 

conduta ilícita praticada. Assim, analisando detidamente os autos, tenho 

que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, na medida em 

que demonstrou a aquisição do produto que apresentou vício de qualidade 

dentro do lapso temporal da garantia contratual, com poucos dias de uso. 

Verifica-se que, as requeridas não provaram a existência do problema por 

culpa do consumidor, tampouco comprovam a entrega do produto para a 

parte autora ou qualquer solução administrativa. Vislumbro que a atitude 

da parte demandada foi descabida, como dito, não observou as 

exigências de praxe pertinentes a Lei Consumerista, implicando no 

reconhecimento dos requisitos que possibilitam a configuração do dano e 

sua reparação, tais como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se 

encontrando presentes na medida reclamada. No que se refere aos danos 

materiais, para que haja a condenação das Requeridas, é indispensável 

que a parte Requerente comprove efetivamente a extensão dos prejuízos 

patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a autora 

comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas 

dos valores pagos pelo produto enviado a assistência sem devolução, e 

ainda despesas para envio a assistência técnica, prejuízo sofrido no valor 

de R$ 1.841,09 (um mil oitocentos e quarenta e um reais e nove centavos), 

restando devido o ressarcimento. Não atendendo de imediato o 

estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá 

indenizar, não somente, pelos danos materiais, mas, também pelos danos 

morais, que no presente caso é evidente. Com relação aos danos morais, 

certo é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não 

é suficiente para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do 

fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

gerando ofensa à sua honra subjetiva, devendo ser objeto de 

compensação a título de danos morais na forma dos artigos 5º, inciso X da 

Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei nº 8.078/90. Nesse sentido é o 

posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR 

– DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo 

transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de 

utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do defeito apresentado 

após aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi 

solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco 

providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que 

nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 
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Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Outrossim, a ausência de 

solução administrativa, inclusive após reclamação junto ao PROCON, 

estando o autor sem o produto que adquiriu e pagou, gerando sentimento 

de frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços 

caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Com base nesses 

critérios, considerando ainda as tentativas do autor/consumidor em 

resolver administrativamente via PROCON, a fixação do valor da 

indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se condizente com a 

situação vivenciada, proporcional e razoável. O sofrimento não pode ser 

converter em móvel de "lucro capiendo", nem a indenização pode ser 

transformar em símbolo, sem caráter punitivo, dada a condição pessoal do 

ofensor. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR as 

reclamadas SOLIDARIAMENTE, a indenizarem o autor, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de 1.841,09 (um mil oitocentos e quarenta e 

um reais e nove centavos). corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR as reclamadas 

SOLIDARIAMENTE, a indenizarem o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 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. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. 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, 14 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: 1000067-21.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

LUCAS CORREA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (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. 1000067-21.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LUCAS CORREA VIANA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) 

LIMITADA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LUCAS CORREA 

VIANA em face de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A e LENOVO 

TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos, 

haja vista que as requeridas sequer devolveram o produto ao 

autor/consumidor, portanto, não há que se falar em necessidade de 

perícia. Ademais, a requerida alega defeito por mau uso, contudo não 

apresenta algum laudo da assistência para fundamentar suas alegações. 

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A. Ao contrário do que sustenta a ré comerciante 

do produto em questão, de acordo com o disposto no artigo 18 do Código 

de Defesa do Consumidor, o comerciante é coobrigado e responsável 

solidariamente, juntamente com todas as demais espécies de 

fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios de qualidade e quantidade 

eventualmente apurados no fornecimento de produtos ou serviços. Assim, 

o consumidor poderá, a sua escolha, exercitar sua pretensão contra 

todos os fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas 

contra um. Optando ele pelo ajuizamento da ação contra ambos, 

comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação de regresso contra 

o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da relação interna que se 

instaura após o pagamento, com vistas à recomposição do status quo 

ante. Resta claro que as acionadas integram a cadeia de consumo, 

participando desta relação e, portanto, responde pelos seus atos, nos 

termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Passo a análise do mérito. No caso há 

relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora 

e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º 

caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo relação de 

consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso 

porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 
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da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão tem a 

parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte reclamante alega ter adquirido na data de 14 de junho de 2016, 

um aparelho celular, qual seja, CEL- MOTO LENOVO VIBE K5 DOURADO, 

no valor de R$ 1.818,96 (um mil oitocentos e dezoito reais e noventa e seis 

centavos). Afirma que o produto apresentou vício logo após 30 dias de 

uso, tendo sido enviado para assistência retornando após 25 dias, 

sendo-lhe informado que ocorreu a substituição da placa central. Contudo, 

afirma que no mesmo dia que pegou o aparelho esse apresentou 

problema, sendo novamente enviado para assistência, tendo que arcar 

com o valor do envio (R$ 22,13), mas até a presente data não recebeu o 

produto ou a devolução dos valores pagos. Alega que, efetuou 

reclamação junto ao PROCON, contudo permanece sem o aparelho que 

adquiriu. Razões pelas quais busca a tutela jurisdicional e a condenação 

da empresa requerida pelos danos materiais e morais suportados. Em 

sede de contestação, a as requeridas pugnam pela improcedência dos 

pedidos por ausência do dever de reparação ante a inexistência de 

conduta ilícita praticada. Assim, analisando detidamente os autos, tenho 

que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, na medida em 

que demonstrou a aquisição do produto que apresentou vício de qualidade 

dentro do lapso temporal da garantia contratual, com poucos dias de uso. 

Verifica-se que, as requeridas não provaram a existência do problema por 

culpa do consumidor, tampouco comprovam a entrega do produto para a 

parte autora ou qualquer solução administrativa. Vislumbro que a atitude 

da parte demandada foi descabida, como dito, não observou as 

exigências de praxe pertinentes a Lei Consumerista, implicando no 

reconhecimento dos requisitos que possibilitam a configuração do dano e 

sua reparação, tais como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se 

encontrando presentes na medida reclamada. No que se refere aos danos 

materiais, para que haja a condenação das Requeridas, é indispensável 

que a parte Requerente comprove efetivamente a extensão dos prejuízos 

patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a autora 

comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas 

dos valores pagos pelo produto enviado a assistência sem devolução, e 

ainda despesas para envio a assistência técnica, prejuízo sofrido no valor 

de R$ 1.841,09 (um mil oitocentos e quarenta e um reais e nove centavos), 

restando devido o ressarcimento. Não atendendo de imediato o 

estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá 

indenizar, não somente, pelos danos materiais, mas, também pelos danos 

morais, que no presente caso é evidente. Com relação aos danos morais, 

certo é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não 

é suficiente para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do 

fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

gerando ofensa à sua honra subjetiva, devendo ser objeto de 

compensação a título de danos morais na forma dos artigos 5º, inciso X da 

Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei nº 8.078/90. Nesse sentido é o 

posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR 

– DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo 

transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de 

utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do defeito apresentado 

após aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi 

solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco 

providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que 

nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Outrossim, a ausência de 

solução administrativa, inclusive após reclamação junto ao PROCON, 

estando o autor sem o produto que adquiriu e pagou, gerando sentimento 

de frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços 

caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Com base nesses 

critérios, considerando ainda as tentativas do autor/consumidor em 

resolver administrativamente via PROCON, a fixação do valor da 

indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se condizente com a 

situação vivenciada, proporcional e razoável. O sofrimento não pode ser 

converter em móvel de "lucro capiendo", nem a indenização pode ser 

transformar em símbolo, sem caráter punitivo, dada a condição pessoal do 

ofensor. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR as 

reclamadas SOLIDARIAMENTE, a indenizarem o autor, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de 1.841,09 (um mil oitocentos e quarenta e 

um reais e nove centavos). corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR as reclamadas 

SOLIDARIAMENTE, a indenizarem o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 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. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. 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, 14 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: 1000067-21.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

LUCAS CORREA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)
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LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (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. 1000067-21.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LUCAS CORREA VIANA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) 

LIMITADA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LUCAS CORREA 

VIANA em face de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A e LENOVO 

TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos, 

haja vista que as requeridas sequer devolveram o produto ao 

autor/consumidor, portanto, não há que se falar em necessidade de 

perícia. Ademais, a requerida alega defeito por mau uso, contudo não 

apresenta algum laudo da assistência para fundamentar suas alegações. 

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A. Ao contrário do que sustenta a ré comerciante 

do produto em questão, de acordo com o disposto no artigo 18 do Código 

de Defesa do Consumidor, o comerciante é coobrigado e responsável 

solidariamente, juntamente com todas as demais espécies de 

fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios de qualidade e quantidade 

eventualmente apurados no fornecimento de produtos ou serviços. Assim, 

o consumidor poderá, a sua escolha, exercitar sua pretensão contra 

todos os fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas 

contra um. Optando ele pelo ajuizamento da ação contra ambos, 

comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação de regresso contra 

o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da relação interna que se 

instaura após o pagamento, com vistas à recomposição do status quo 

ante. Resta claro que as acionadas integram a cadeia de consumo, 

participando desta relação e, portanto, responde pelos seus atos, nos 

termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Passo a análise do mérito. No caso há 

relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora 

e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º 

caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo relação de 

consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso 

porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão tem a 

parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte reclamante alega ter adquirido na data de 14 de junho de 2016, 

um aparelho celular, qual seja, CEL- MOTO LENOVO VIBE K5 DOURADO, 

no valor de R$ 1.818,96 (um mil oitocentos e dezoito reais e noventa e seis 

centavos). Afirma que o produto apresentou vício logo após 30 dias de 

uso, tendo sido enviado para assistência retornando após 25 dias, 

sendo-lhe informado que ocorreu a substituição da placa central. Contudo, 

afirma que no mesmo dia que pegou o aparelho esse apresentou 

problema, sendo novamente enviado para assistência, tendo que arcar 

com o valor do envio (R$ 22,13), mas até a presente data não recebeu o 

produto ou a devolução dos valores pagos. Alega que, efetuou 

reclamação junto ao PROCON, contudo permanece sem o aparelho que 

adquiriu. Razões pelas quais busca a tutela jurisdicional e a condenação 

da empresa requerida pelos danos materiais e morais suportados. Em 

sede de contestação, a as requeridas pugnam pela improcedência dos 

pedidos por ausência do dever de reparação ante a inexistência de 

conduta ilícita praticada. Assim, analisando detidamente os autos, tenho 

que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, na medida em 

que demonstrou a aquisição do produto que apresentou vício de qualidade 

dentro do lapso temporal da garantia contratual, com poucos dias de uso. 

Verifica-se que, as requeridas não provaram a existência do problema por 

culpa do consumidor, tampouco comprovam a entrega do produto para a 

parte autora ou qualquer solução administrativa. Vislumbro que a atitude 

da parte demandada foi descabida, como dito, não observou as 

exigências de praxe pertinentes a Lei Consumerista, implicando no 

reconhecimento dos requisitos que possibilitam a configuração do dano e 

sua reparação, tais como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se 

encontrando presentes na medida reclamada. No que se refere aos danos 

materiais, para que haja a condenação das Requeridas, é indispensável 

que a parte Requerente comprove efetivamente a extensão dos prejuízos 

patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a autora 

comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas 

dos valores pagos pelo produto enviado a assistência sem devolução, e 

ainda despesas para envio a assistência técnica, prejuízo sofrido no valor 

de R$ 1.841,09 (um mil oitocentos e quarenta e um reais e nove centavos), 

restando devido o ressarcimento. Não atendendo de imediato o 

estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá 

indenizar, não somente, pelos danos materiais, mas, também pelos danos 

morais, que no presente caso é evidente. Com relação aos danos morais, 

certo é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não 

é suficiente para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do 

fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

gerando ofensa à sua honra subjetiva, devendo ser objeto de 

compensação a título de danos morais na forma dos artigos 5º, inciso X da 

Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei nº 8.078/90. Nesse sentido é o 

posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR 

– DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo 

transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de 

utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do defeito apresentado 

após aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi 

solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco 

providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que 

nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Outrossim, a ausência de 

solução administrativa, inclusive após reclamação junto ao PROCON, 

estando o autor sem o produto que adquiriu e pagou, gerando sentimento 

de frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços 

caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Com base nesses 

critérios, considerando ainda as tentativas do autor/consumidor em 

resolver administrativamente via PROCON, a fixação do valor da 
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indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se condizente com a 

situação vivenciada, proporcional e razoável. O sofrimento não pode ser 

converter em móvel de "lucro capiendo", nem a indenização pode ser 

transformar em símbolo, sem caráter punitivo, dada a condição pessoal do 

ofensor. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR as 

reclamadas SOLIDARIAMENTE, a indenizarem o autor, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de 1.841,09 (um mil oitocentos e quarenta e 

um reais e nove centavos). corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR as reclamadas 

SOLIDARIAMENTE, a indenizarem o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 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. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. 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, 14 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: 1000453-85.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

VALDIVINA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

AMANDA ALVES (ADVOGADO(A))

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 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. 1000453-85.2017.8.11.0038 REQUERENTE: VALDIVINA GONCALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, MULTILASER 

INDUSTRIAL S.A., LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM 

E DANOS MORAIS proposta por VALDIVINA GONCALVES DOS SANTOS 

em face de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Aduz a requerida DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, existência de ilegitimidade passiva, uma vez 

“os pedidos estão atrelados unicamente à cobrança das prestações já 

baixadas nos sistemas desta acionada, sendo certo que se não houve a 

devida suspensão de cobrança tal fato se deve exclusivamente à 

administradora do financiamento, a corré LOSANGO”. Contudo verifica-se 

que o produto foi adquirido na loja da requerida, ademais, está realizou 

acordo no PROCON, se comprometendo a efetuar o ressarcimento do 

valor pago e cancelar a cobrança das parcelas restantes, “não restando 

nenhum débito a pagar a partir da presente data”, o que não cumpriu 

(id.10995176), gerando danos ao consumidor. Alega a promovida 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, ser parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda, vez que somente teria financiado a 

compra não sendo responsável pelos danos alegados, devendo o 

processo, em relação a esta, ser extinto sem resolução do mérito. No 

entanto, verifica-se que a requerida negativou o nome da autora, mesmo 

após acordo no PROCON, conforme id. 12489523, restando comprovado 

nos autos o vínculo, devendo está responder velo danos causados. Por 

fim, a requerida MULTILASER INDUSTRIAL S/A, alegou preliminar carência 

da ação por ausência de interesse de agir, haja vista que a 

responsabilidade dos danos é da requerida DISMOBRÁS que não realizou 

o cancelamento das parcelas, bem como alega ilegitimidade passiva, posto 

que, teria devolvido o valor de R$ 571,93 (quinhentos e setenta e um reais 

e noventa e três centavos), não havendo o que reclamar. Contudo, as 

preliminares não merecem prosperar haja vista que o autor não recebeu 

todo o valor pago, não tendo as requeridas cumprido o acordo realizado 

no PRONCON. As empresas demandadas respondem solidariamente 

perante o consumidor pelos danos advindos, conforme disposição do art. 

7º, parágrafo único do CDC. Assim, o consumidor poderá, à sua escolha, 

exercitar sua pretensão contra todos aqueles envolvidos na cadeia de 

consumo, contra alguns, ou contra apenas um. Destarte, prevalece, in 

casu, as regras da solidariedade passiva. Ao lado disso, de acordo com a 

Teoria da Asserção, o exame in statu assertionis é realizado até o 

momento em que se inicia a produção de provas. Iniciado esse momento, 

fala-se em mérito da causa e o julgamento não pode mais ser de carência 

de ação, mas sim de procedência ou improcedência do pedido. Para que 

alguém tenha legitimidade para a causa, basta que tal decorra da narrativa 

da exordial e a questão acerca do evento narrado passa a ser mérito. 

Segundo a Teoria de Enrico Tullio Liebman, adotada pelo Código de 

Processo Civil, dentro de um conceito evidentemente abstrato do direito de 

agir, a legitimação fica no campo da afirmação e o mérito no campo da 

prova. Dessa forma, rechaço as preliminares arguidas. Passo a análise do 

mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte 

autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do 

artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 

Havendo relação de consumo, e estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 
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razão tem a parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte reclamante alega ter adquirido da comerciante 

– DISMOBRAS – um aparelho celular fabricado por MULTILASER, negócio 

financiado pela LOSANGO para pagamento em 12 (doze) parcelas. Aduz 

que produto apresentou vício que o tornou impróprio ao que se destinava, 

foi enviado para a assistência técnica e não retornou à consumidora, 

resultando na resolução do negócio jurídico e devolução do valor pago, o 

que afirma ocorreu em valor inferior ao que afirma devido, assim como que 

vem sendo cobrada pela financeira, quem a ameaçou de inclusão do nome 

nos cadastros restritivos. Aduz que tentou resolver administrativamente 

acionando o PROCON local, tendo as requeridas realizado acordo, porém 

não cumpriram integralmente. Tendo seu nome negativado pela requerida 

LOSANGO na data de 09/12/2017, razões pelas quais busca a tutela 

jurisdicional pleiteando a condenação da empresa requerida pelos danos 

materiais e morais suportados. Liminar deferida no id. 12489597. Assim, 

analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora provou o fato 

constitutivo do seu direito, na medida em que demonstrou a aquisição do 

produto que apresentou vício de qualidade dentro do lapso temporal da 

garantia contratual, com poucos dias de uso, sendo enviado a assistência 

sem devolução. Ademais, comprovou que buscou o órgão de defesa do 

consumidor PROCON, na tentativa de resolver administrativamente, sendo 

que as partes realizaram acordo e foi informado a autora que efetuariam o 

ressarcimento do valor pago e o cancelamento da cobrança das parcelas 

restantes, “não restando nenhum débito a pagar a partir da presente data” 

(id.10995176). Contudo, verifica-se que na data de 09/12/2017, após o 

referido acordo, a autora teve seu nome negativado, em razão de uma 

parcela que segundo informado no acordo, realizado no PROCON, havia 

sido cancelada. As atitudes das demandadas foram descabidas, como 

dito, não observaram as exigências de praxe pertinentes a Lei 

Consumerista, implicando no reconhecimento dos requisitos que 

possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e 

o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida 

reclamada. No que se refere aos danos materiais, para que haja a 

condenação das Requeridas, é indispensável que a parte Requerente 

comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que 

suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a autora comprovado fato 

constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas dos valores 

pagos pelo produto enviado a assistência sem devolução, prejuízo sofrido 

no valor de R$ 90,17 (noventa reais e dezessete centavos), restando 

devido o ressarcimento. Com relação aos danos morais, nos dias atuais o 

aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só 

telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de trabalho ou 

entretenimento, não configurando mero dissabor os fatos narrados nos 

autos. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO 

APARELHO CELULAR – DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral 

caracterizado pelo transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a 

possibilidade de utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do 

defeito apresentado após aproximadamente dois meses de sua aquisição, 

o qual não foi solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, 

tampouco providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em 

vista que nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)”. Ademais, mesmo após acordo 

realizado no PROCON, e informação de inexistência de débitos, a autora 

teve seu nome negativado, por dívida inexistente, gerando danos de 

ordem moral. Nessa senda, tem manifestado as Turmas Recursais: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO 

DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO 

INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do consumidor em cadastro de 

restrição ao crédito resulta em ofensa à imagem e reputação, causando 

desconforto moral apto a ensejar compensação pecuniária, sendo 

dispensável a prova do prejuízo. II – O valor da compensação por danos 

morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes 

envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida 

e o não enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial 

dos juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da 

relação contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao 

recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - 

APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); Certo é que o descumprimento de contrato 

isoladamente considerado não é suficiente para acolher a pretensão do 

Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da parte ré 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. O episódio vivenciado não pode ser enquadrado como mero 

dissabor e supera esse estágio, razão pela qual merece a autora ser 

indenizada pelo prejuízo sofrido em seu patrimônio moral. Não se trata de 

mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada e que, 

no dizer de Sérgio Cavalieri Filho, "fazem parte da normalidade do nosso 

dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo" (cf. "Responsabilidade Civil", pág. 

105). Resta apenas a mensuração dos danos morais e que tem se 

constituído em verdadeiro tormento para os operadores do direito, não 

fornecendo o legislador critérios objetivos a serem adotados. Atribui-se ao 

Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da natureza jurídica da 

indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de transformar 

a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a 

doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o 

grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do 

sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade econômica do 

causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio 

Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4ª 

edição, pág. 186). A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová 

Santos, "não pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico 

raciocínio é efetuado em relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma 

indenização simbólica servirá de enriquecimento indevido ao ofensor que 

deixará de desembolsar quantia adequada, enriquecendo-se com o ato 

hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer dos direitos 

da personalidade" (ob. cit., pág. 199). Com base nesses critérios, 

considerando ainda as tentativas do autor/consumidor em resolver 

administrativamente via PROCON, e ainda assim ter seu nome negativado, 

a fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

mostra-se condizente com a situação vivenciada, proporcional e razoável. 

O sofrimento não pode ser converter em móvel de "lucro capiendo", nem a 

indenização pode ser transformar em símbolo, sem caráter punitivo, dada 

a condição pessoal do ofensor. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - CONDENAR as reclamadas SOLIDARIAMENTE a 

indenizarem o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de 

R$ 90,17 (noventa reais e dezessete centavos), corrigido monetariamente 

a partir do desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR as reclamadas 

SOLIDARIAMENTE a indenizarem o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 
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Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 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. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. 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, 14 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: 1000453-85.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

VALDIVINA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

AMANDA ALVES (ADVOGADO(A))

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 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. 1000453-85.2017.8.11.0038 REQUERENTE: VALDIVINA GONCALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, MULTILASER 

INDUSTRIAL S.A., LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM 

E DANOS MORAIS proposta por VALDIVINA GONCALVES DOS SANTOS 

em face de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Aduz a requerida DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, existência de ilegitimidade passiva, uma vez 

“os pedidos estão atrelados unicamente à cobrança das prestações já 

baixadas nos sistemas desta acionada, sendo certo que se não houve a 

devida suspensão de cobrança tal fato se deve exclusivamente à 

administradora do financiamento, a corré LOSANGO”. Contudo verifica-se 

que o produto foi adquirido na loja da requerida, ademais, está realizou 

acordo no PROCON, se comprometendo a efetuar o ressarcimento do 

valor pago e cancelar a cobrança das parcelas restantes, “não restando 

nenhum débito a pagar a partir da presente data”, o que não cumpriu 

(id.10995176), gerando danos ao consumidor. Alega a promovida 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, ser parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda, vez que somente teria financiado a 

compra não sendo responsável pelos danos alegados, devendo o 

processo, em relação a esta, ser extinto sem resolução do mérito. No 

entanto, verifica-se que a requerida negativou o nome da autora, mesmo 

após acordo no PROCON, conforme id. 12489523, restando comprovado 

nos autos o vínculo, devendo está responder velo danos causados. Por 

fim, a requerida MULTILASER INDUSTRIAL S/A, alegou preliminar carência 

da ação por ausência de interesse de agir, haja vista que a 

responsabilidade dos danos é da requerida DISMOBRÁS que não realizou 

o cancelamento das parcelas, bem como alega ilegitimidade passiva, posto 

que, teria devolvido o valor de R$ 571,93 (quinhentos e setenta e um reais 

e noventa e três centavos), não havendo o que reclamar. Contudo, as 

preliminares não merecem prosperar haja vista que o autor não recebeu 

todo o valor pago, não tendo as requeridas cumprido o acordo realizado 

no PRONCON. As empresas demandadas respondem solidariamente 

perante o consumidor pelos danos advindos, conforme disposição do art. 

7º, parágrafo único do CDC. Assim, o consumidor poderá, à sua escolha, 

exercitar sua pretensão contra todos aqueles envolvidos na cadeia de 

consumo, contra alguns, ou contra apenas um. Destarte, prevalece, in 

casu, as regras da solidariedade passiva. Ao lado disso, de acordo com a 

Teoria da Asserção, o exame in statu assertionis é realizado até o 

momento em que se inicia a produção de provas. Iniciado esse momento, 

fala-se em mérito da causa e o julgamento não pode mais ser de carência 

de ação, mas sim de procedência ou improcedência do pedido. Para que 

alguém tenha legitimidade para a causa, basta que tal decorra da narrativa 

da exordial e a questão acerca do evento narrado passa a ser mérito. 

Segundo a Teoria de Enrico Tullio Liebman, adotada pelo Código de 

Processo Civil, dentro de um conceito evidentemente abstrato do direito de 

agir, a legitimação fica no campo da afirmação e o mérito no campo da 

prova. Dessa forma, rechaço as preliminares arguidas. Passo a análise do 

mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte 

autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do 

artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 

Havendo relação de consumo, e estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

razão tem a parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte reclamante alega ter adquirido da comerciante 

– DISMOBRAS – um aparelho celular fabricado por MULTILASER, negócio 

financiado pela LOSANGO para pagamento em 12 (doze) parcelas. Aduz 

que produto apresentou vício que o tornou impróprio ao que se destinava, 

foi enviado para a assistência técnica e não retornou à consumidora, 

resultando na resolução do negócio jurídico e devolução do valor pago, o 

que afirma ocorreu em valor inferior ao que afirma devido, assim como que 

vem sendo cobrada pela financeira, quem a ameaçou de inclusão do nome 

nos cadastros restritivos. Aduz que tentou resolver administrativamente 

acionando o PROCON local, tendo as requeridas realizado acordo, porém 

não cumpriram integralmente. Tendo seu nome negativado pela requerida 

LOSANGO na data de 09/12/2017, razões pelas quais busca a tutela 

jurisdicional pleiteando a condenação da empresa requerida pelos danos 

materiais e morais suportados. Liminar deferida no id. 12489597. Assim, 

analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora provou o fato 

constitutivo do seu direito, na medida em que demonstrou a aquisição do 

produto que apresentou vício de qualidade dentro do lapso temporal da 

garantia contratual, com poucos dias de uso, sendo enviado a assistência 

sem devolução. Ademais, comprovou que buscou o órgão de defesa do 

consumidor PROCON, na tentativa de resolver administrativamente, sendo 

que as partes realizaram acordo e foi informado a autora que efetuariam o 

ressarcimento do valor pago e o cancelamento da cobrança das parcelas 

restantes, “não restando nenhum débito a pagar a partir da presente data” 

(id.10995176). Contudo, verifica-se que na data de 09/12/2017, após o 

referido acordo, a autora teve seu nome negativado, em razão de uma 

parcela que segundo informado no acordo, realizado no PROCON, havia 

sido cancelada. As atitudes das demandadas foram descabidas, como 

dito, não observaram as exigências de praxe pertinentes a Lei 

Consumerista, implicando no reconhecimento dos requisitos que 

possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e 

o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida 
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reclamada. No que se refere aos danos materiais, para que haja a 

condenação das Requeridas, é indispensável que a parte Requerente 

comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que 

suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a autora comprovado fato 

constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas dos valores 

pagos pelo produto enviado a assistência sem devolução, prejuízo sofrido 

no valor de R$ 90,17 (noventa reais e dezessete centavos), restando 

devido o ressarcimento. Com relação aos danos morais, nos dias atuais o 

aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só 

telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de trabalho ou 

entretenimento, não configurando mero dissabor os fatos narrados nos 

autos. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO 

APARELHO CELULAR – DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral 

caracterizado pelo transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a 

possibilidade de utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do 

defeito apresentado após aproximadamente dois meses de sua aquisição, 

o qual não foi solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, 

tampouco providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em 

vista que nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)”. Ademais, mesmo após acordo 

realizado no PROCON, e informação de inexistência de débitos, a autora 

teve seu nome negativado, por dívida inexistente, gerando danos de 

ordem moral. Nessa senda, tem manifestado as Turmas Recursais: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO 

DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO 

INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do consumidor em cadastro de 

restrição ao crédito resulta em ofensa à imagem e reputação, causando 

desconforto moral apto a ensejar compensação pecuniária, sendo 

dispensável a prova do prejuízo. II – O valor da compensação por danos 

morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes 

envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida 

e o não enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial 

dos juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da 

relação contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao 

recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - 

APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); Certo é que o descumprimento de contrato 

isoladamente considerado não é suficiente para acolher a pretensão do 

Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da parte ré 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. O episódio vivenciado não pode ser enquadrado como mero 

dissabor e supera esse estágio, razão pela qual merece a autora ser 

indenizada pelo prejuízo sofrido em seu patrimônio moral. Não se trata de 

mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada e que, 

no dizer de Sérgio Cavalieri Filho, "fazem parte da normalidade do nosso 

dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo" (cf. "Responsabilidade Civil", pág. 

105). Resta apenas a mensuração dos danos morais e que tem se 

constituído em verdadeiro tormento para os operadores do direito, não 

fornecendo o legislador critérios objetivos a serem adotados. Atribui-se ao 

Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da natureza jurídica da 

indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de transformar 

a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a 

doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o 

grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do 

sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade econômica do 

causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio 

Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4ª 

edição, pág. 186). A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová 

Santos, "não pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico 

raciocínio é efetuado em relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma 

indenização simbólica servirá de enriquecimento indevido ao ofensor que 

deixará de desembolsar quantia adequada, enriquecendo-se com o ato 

hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer dos direitos 

da personalidade" (ob. cit., pág. 199). Com base nesses critérios, 

considerando ainda as tentativas do autor/consumidor em resolver 

administrativamente via PROCON, e ainda assim ter seu nome negativado, 

a fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

mostra-se condizente com a situação vivenciada, proporcional e razoável. 

O sofrimento não pode ser converter em móvel de "lucro capiendo", nem a 

indenização pode ser transformar em símbolo, sem caráter punitivo, dada 

a condição pessoal do ofensor. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - CONDENAR as reclamadas SOLIDARIAMENTE a 

indenizarem o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de 

R$ 90,17 (noventa reais e dezessete centavos), corrigido monetariamente 

a partir do desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR as reclamadas 

SOLIDARIAMENTE a indenizarem o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 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. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. 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, 14 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: 1000453-85.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

VALDIVINA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))
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DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

AMANDA ALVES (ADVOGADO(A))

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 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. 1000453-85.2017.8.11.0038 REQUERENTE: VALDIVINA GONCALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, MULTILASER 

INDUSTRIAL S.A., LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM 

E DANOS MORAIS proposta por VALDIVINA GONCALVES DOS SANTOS 

em face de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Aduz a requerida DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, existência de ilegitimidade passiva, uma vez 

“os pedidos estão atrelados unicamente à cobrança das prestações já 

baixadas nos sistemas desta acionada, sendo certo que se não houve a 

devida suspensão de cobrança tal fato se deve exclusivamente à 

administradora do financiamento, a corré LOSANGO”. Contudo verifica-se 

que o produto foi adquirido na loja da requerida, ademais, está realizou 

acordo no PROCON, se comprometendo a efetuar o ressarcimento do 

valor pago e cancelar a cobrança das parcelas restantes, “não restando 

nenhum débito a pagar a partir da presente data”, o que não cumpriu 

(id.10995176), gerando danos ao consumidor. Alega a promovida 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, ser parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda, vez que somente teria financiado a 

compra não sendo responsável pelos danos alegados, devendo o 

processo, em relação a esta, ser extinto sem resolução do mérito. No 

entanto, verifica-se que a requerida negativou o nome da autora, mesmo 

após acordo no PROCON, conforme id. 12489523, restando comprovado 

nos autos o vínculo, devendo está responder velo danos causados. Por 

fim, a requerida MULTILASER INDUSTRIAL S/A, alegou preliminar carência 

da ação por ausência de interesse de agir, haja vista que a 

responsabilidade dos danos é da requerida DISMOBRÁS que não realizou 

o cancelamento das parcelas, bem como alega ilegitimidade passiva, posto 

que, teria devolvido o valor de R$ 571,93 (quinhentos e setenta e um reais 

e noventa e três centavos), não havendo o que reclamar. Contudo, as 

preliminares não merecem prosperar haja vista que o autor não recebeu 

todo o valor pago, não tendo as requeridas cumprido o acordo realizado 

no PRONCON. As empresas demandadas respondem solidariamente 

perante o consumidor pelos danos advindos, conforme disposição do art. 

7º, parágrafo único do CDC. Assim, o consumidor poderá, à sua escolha, 

exercitar sua pretensão contra todos aqueles envolvidos na cadeia de 

consumo, contra alguns, ou contra apenas um. Destarte, prevalece, in 

casu, as regras da solidariedade passiva. Ao lado disso, de acordo com a 

Teoria da Asserção, o exame in statu assertionis é realizado até o 

momento em que se inicia a produção de provas. Iniciado esse momento, 

fala-se em mérito da causa e o julgamento não pode mais ser de carência 

de ação, mas sim de procedência ou improcedência do pedido. Para que 

alguém tenha legitimidade para a causa, basta que tal decorra da narrativa 

da exordial e a questão acerca do evento narrado passa a ser mérito. 

Segundo a Teoria de Enrico Tullio Liebman, adotada pelo Código de 

Processo Civil, dentro de um conceito evidentemente abstrato do direito de 

agir, a legitimação fica no campo da afirmação e o mérito no campo da 

prova. Dessa forma, rechaço as preliminares arguidas. Passo a análise do 

mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte 

autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do 

artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 

Havendo relação de consumo, e estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

razão tem a parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte reclamante alega ter adquirido da comerciante 

– DISMOBRAS – um aparelho celular fabricado por MULTILASER, negócio 

financiado pela LOSANGO para pagamento em 12 (doze) parcelas. Aduz 

que produto apresentou vício que o tornou impróprio ao que se destinava, 

foi enviado para a assistência técnica e não retornou à consumidora, 

resultando na resolução do negócio jurídico e devolução do valor pago, o 

que afirma ocorreu em valor inferior ao que afirma devido, assim como que 

vem sendo cobrada pela financeira, quem a ameaçou de inclusão do nome 

nos cadastros restritivos. Aduz que tentou resolver administrativamente 

acionando o PROCON local, tendo as requeridas realizado acordo, porém 

não cumpriram integralmente. Tendo seu nome negativado pela requerida 

LOSANGO na data de 09/12/2017, razões pelas quais busca a tutela 

jurisdicional pleiteando a condenação da empresa requerida pelos danos 

materiais e morais suportados. Liminar deferida no id. 12489597. Assim, 

analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora provou o fato 

constitutivo do seu direito, na medida em que demonstrou a aquisição do 

produto que apresentou vício de qualidade dentro do lapso temporal da 

garantia contratual, com poucos dias de uso, sendo enviado a assistência 

sem devolução. Ademais, comprovou que buscou o órgão de defesa do 

consumidor PROCON, na tentativa de resolver administrativamente, sendo 

que as partes realizaram acordo e foi informado a autora que efetuariam o 

ressarcimento do valor pago e o cancelamento da cobrança das parcelas 

restantes, “não restando nenhum débito a pagar a partir da presente data” 

(id.10995176). Contudo, verifica-se que na data de 09/12/2017, após o 

referido acordo, a autora teve seu nome negativado, em razão de uma 

parcela que segundo informado no acordo, realizado no PROCON, havia 

sido cancelada. As atitudes das demandadas foram descabidas, como 

dito, não observaram as exigências de praxe pertinentes a Lei 

Consumerista, implicando no reconhecimento dos requisitos que 

possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e 

o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida 

reclamada. No que se refere aos danos materiais, para que haja a 

condenação das Requeridas, é indispensável que a parte Requerente 

comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que 

suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a autora comprovado fato 

constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas dos valores 

pagos pelo produto enviado a assistência sem devolução, prejuízo sofrido 

no valor de R$ 90,17 (noventa reais e dezessete centavos), restando 

devido o ressarcimento. Com relação aos danos morais, nos dias atuais o 

aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só 

telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de trabalho ou 

entretenimento, não configurando mero dissabor os fatos narrados nos 

autos. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO 

APARELHO CELULAR – DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral 

caracterizado pelo transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a 

possibilidade de utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do 

defeito apresentado após aproximadamente dois meses de sua aquisição, 

o qual não foi solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, 

tampouco providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em 

vista que nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)”. Ademais, mesmo após acordo 

realizado no PROCON, e informação de inexistência de débitos, a autora 

teve seu nome negativado, por dívida inexistente, gerando danos de 

ordem moral. Nessa senda, tem manifestado as Turmas Recursais: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO 

DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO 
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INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do consumidor em cadastro de 

restrição ao crédito resulta em ofensa à imagem e reputação, causando 

desconforto moral apto a ensejar compensação pecuniária, sendo 

dispensável a prova do prejuízo. II – O valor da compensação por danos 

morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes 

envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida 

e o não enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial 

dos juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da 

relação contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao 

recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - 

APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); Certo é que o descumprimento de contrato 

isoladamente considerado não é suficiente para acolher a pretensão do 

Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da parte ré 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. O episódio vivenciado não pode ser enquadrado como mero 

dissabor e supera esse estágio, razão pela qual merece a autora ser 

indenizada pelo prejuízo sofrido em seu patrimônio moral. Não se trata de 

mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada e que, 

no dizer de Sérgio Cavalieri Filho, "fazem parte da normalidade do nosso 

dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo" (cf. "Responsabilidade Civil", pág. 

105). Resta apenas a mensuração dos danos morais e que tem se 

constituído em verdadeiro tormento para os operadores do direito, não 

fornecendo o legislador critérios objetivos a serem adotados. Atribui-se ao 

Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da natureza jurídica da 

indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de transformar 

a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a 

doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o 

grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do 

sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade econômica do 

causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio 

Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4ª 

edição, pág. 186). A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová 

Santos, "não pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico 

raciocínio é efetuado em relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma 

indenização simbólica servirá de enriquecimento indevido ao ofensor que 

deixará de desembolsar quantia adequada, enriquecendo-se com o ato 

hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer dos direitos 

da personalidade" (ob. cit., pág. 199). Com base nesses critérios, 

considerando ainda as tentativas do autor/consumidor em resolver 

administrativamente via PROCON, e ainda assim ter seu nome negativado, 

a fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

mostra-se condizente com a situação vivenciada, proporcional e razoável. 

O sofrimento não pode ser converter em móvel de "lucro capiendo", nem a 

indenização pode ser transformar em símbolo, sem caráter punitivo, dada 

a condição pessoal do ofensor. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - CONDENAR as reclamadas SOLIDARIAMENTE a 

indenizarem o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de 

R$ 90,17 (noventa reais e dezessete centavos), corrigido monetariamente 

a partir do desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR as reclamadas 

SOLIDARIAMENTE a indenizarem o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 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. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. 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, 14 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: 1000453-85.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

VALDIVINA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

AMANDA ALVES (ADVOGADO(A))

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 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. 1000453-85.2017.8.11.0038 REQUERENTE: VALDIVINA GONCALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, MULTILASER 

INDUSTRIAL S.A., LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM 

E DANOS MORAIS proposta por VALDIVINA GONCALVES DOS SANTOS 

em face de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Aduz a requerida DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, existência de ilegitimidade passiva, uma vez 

“os pedidos estão atrelados unicamente à cobrança das prestações já 

baixadas nos sistemas desta acionada, sendo certo que se não houve a 

devida suspensão de cobrança tal fato se deve exclusivamente à 

administradora do financiamento, a corré LOSANGO”. Contudo verifica-se 
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que o produto foi adquirido na loja da requerida, ademais, está realizou 

acordo no PROCON, se comprometendo a efetuar o ressarcimento do 

valor pago e cancelar a cobrança das parcelas restantes, “não restando 

nenhum débito a pagar a partir da presente data”, o que não cumpriu 

(id.10995176), gerando danos ao consumidor. Alega a promovida 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, ser parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda, vez que somente teria financiado a 

compra não sendo responsável pelos danos alegados, devendo o 

processo, em relação a esta, ser extinto sem resolução do mérito. No 

entanto, verifica-se que a requerida negativou o nome da autora, mesmo 

após acordo no PROCON, conforme id. 12489523, restando comprovado 

nos autos o vínculo, devendo está responder velo danos causados. Por 

fim, a requerida MULTILASER INDUSTRIAL S/A, alegou preliminar carência 

da ação por ausência de interesse de agir, haja vista que a 

responsabilidade dos danos é da requerida DISMOBRÁS que não realizou 

o cancelamento das parcelas, bem como alega ilegitimidade passiva, posto 

que, teria devolvido o valor de R$ 571,93 (quinhentos e setenta e um reais 

e noventa e três centavos), não havendo o que reclamar. Contudo, as 

preliminares não merecem prosperar haja vista que o autor não recebeu 

todo o valor pago, não tendo as requeridas cumprido o acordo realizado 

no PRONCON. As empresas demandadas respondem solidariamente 

perante o consumidor pelos danos advindos, conforme disposição do art. 

7º, parágrafo único do CDC. Assim, o consumidor poderá, à sua escolha, 

exercitar sua pretensão contra todos aqueles envolvidos na cadeia de 

consumo, contra alguns, ou contra apenas um. Destarte, prevalece, in 

casu, as regras da solidariedade passiva. Ao lado disso, de acordo com a 

Teoria da Asserção, o exame in statu assertionis é realizado até o 

momento em que se inicia a produção de provas. Iniciado esse momento, 

fala-se em mérito da causa e o julgamento não pode mais ser de carência 

de ação, mas sim de procedência ou improcedência do pedido. Para que 

alguém tenha legitimidade para a causa, basta que tal decorra da narrativa 

da exordial e a questão acerca do evento narrado passa a ser mérito. 

Segundo a Teoria de Enrico Tullio Liebman, adotada pelo Código de 

Processo Civil, dentro de um conceito evidentemente abstrato do direito de 

agir, a legitimação fica no campo da afirmação e o mérito no campo da 

prova. Dessa forma, rechaço as preliminares arguidas. Passo a análise do 

mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte 

autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do 

artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 

Havendo relação de consumo, e estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

razão tem a parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte reclamante alega ter adquirido da comerciante 

– DISMOBRAS – um aparelho celular fabricado por MULTILASER, negócio 

financiado pela LOSANGO para pagamento em 12 (doze) parcelas. Aduz 

que produto apresentou vício que o tornou impróprio ao que se destinava, 

foi enviado para a assistência técnica e não retornou à consumidora, 

resultando na resolução do negócio jurídico e devolução do valor pago, o 

que afirma ocorreu em valor inferior ao que afirma devido, assim como que 

vem sendo cobrada pela financeira, quem a ameaçou de inclusão do nome 

nos cadastros restritivos. Aduz que tentou resolver administrativamente 

acionando o PROCON local, tendo as requeridas realizado acordo, porém 

não cumpriram integralmente. Tendo seu nome negativado pela requerida 

LOSANGO na data de 09/12/2017, razões pelas quais busca a tutela 

jurisdicional pleiteando a condenação da empresa requerida pelos danos 

materiais e morais suportados. Liminar deferida no id. 12489597. Assim, 

analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora provou o fato 

constitutivo do seu direito, na medida em que demonstrou a aquisição do 

produto que apresentou vício de qualidade dentro do lapso temporal da 

garantia contratual, com poucos dias de uso, sendo enviado a assistência 

sem devolução. Ademais, comprovou que buscou o órgão de defesa do 

consumidor PROCON, na tentativa de resolver administrativamente, sendo 

que as partes realizaram acordo e foi informado a autora que efetuariam o 

ressarcimento do valor pago e o cancelamento da cobrança das parcelas 

restantes, “não restando nenhum débito a pagar a partir da presente data” 

(id.10995176). Contudo, verifica-se que na data de 09/12/2017, após o 

referido acordo, a autora teve seu nome negativado, em razão de uma 

parcela que segundo informado no acordo, realizado no PROCON, havia 

sido cancelada. As atitudes das demandadas foram descabidas, como 

dito, não observaram as exigências de praxe pertinentes a Lei 

Consumerista, implicando no reconhecimento dos requisitos que 

possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e 

o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida 

reclamada. No que se refere aos danos materiais, para que haja a 

condenação das Requeridas, é indispensável que a parte Requerente 

comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que 

suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a autora comprovado fato 

constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas dos valores 

pagos pelo produto enviado a assistência sem devolução, prejuízo sofrido 

no valor de R$ 90,17 (noventa reais e dezessete centavos), restando 

devido o ressarcimento. Com relação aos danos morais, nos dias atuais o 

aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só 

telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de trabalho ou 

entretenimento, não configurando mero dissabor os fatos narrados nos 

autos. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO 

APARELHO CELULAR – DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral 

caracterizado pelo transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a 

possibilidade de utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do 

defeito apresentado após aproximadamente dois meses de sua aquisição, 

o qual não foi solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, 

tampouco providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em 

vista que nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)”. Ademais, mesmo após acordo 

realizado no PROCON, e informação de inexistência de débitos, a autora 

teve seu nome negativado, por dívida inexistente, gerando danos de 

ordem moral. Nessa senda, tem manifestado as Turmas Recursais: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO 

DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO 

INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do consumidor em cadastro de 

restrição ao crédito resulta em ofensa à imagem e reputação, causando 

desconforto moral apto a ensejar compensação pecuniária, sendo 

dispensável a prova do prejuízo. II – O valor da compensação por danos 

morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes 

envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida 

e o não enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial 

dos juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da 

relação contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao 

recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - 

APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); Certo é que o descumprimento de contrato 

isoladamente considerado não é suficiente para acolher a pretensão do 

Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da parte ré 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. O episódio vivenciado não pode ser enquadrado como mero 

dissabor e supera esse estágio, razão pela qual merece a autora ser 

indenizada pelo prejuízo sofrido em seu patrimônio moral. Não se trata de 

mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada e que, 

no dizer de Sérgio Cavalieri Filho, "fazem parte da normalidade do nosso 

dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo" (cf. "Responsabilidade Civil", pág. 

105). Resta apenas a mensuração dos danos morais e que tem se 

constituído em verdadeiro tormento para os operadores do direito, não 

fornecendo o legislador critérios objetivos a serem adotados. Atribui-se ao 

Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da natureza jurídica da 
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indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de transformar 

a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a 

doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o 

grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do 

sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade econômica do 

causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio 

Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4ª 

edição, pág. 186). A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová 

Santos, "não pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico 

raciocínio é efetuado em relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma 

indenização simbólica servirá de enriquecimento indevido ao ofensor que 

deixará de desembolsar quantia adequada, enriquecendo-se com o ato 

hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer dos direitos 

da personalidade" (ob. cit., pág. 199). Com base nesses critérios, 

considerando ainda as tentativas do autor/consumidor em resolver 

administrativamente via PROCON, e ainda assim ter seu nome negativado, 

a fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

mostra-se condizente com a situação vivenciada, proporcional e razoável. 

O sofrimento não pode ser converter em móvel de "lucro capiendo", nem a 

indenização pode ser transformar em símbolo, sem caráter punitivo, dada 

a condição pessoal do ofensor. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - CONDENAR as reclamadas SOLIDARIAMENTE a 

indenizarem o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de 

R$ 90,17 (noventa reais e dezessete centavos), corrigido monetariamente 

a partir do desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR as reclamadas 

SOLIDARIAMENTE a indenizarem o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 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. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. 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, 14 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: 1000070-10.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA RAMOS (ADVOGADO(A))

RENATO MOREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000070-10.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RENATO MOREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS proposta por RENATO MOREIRA DO NASCIMENTO em 

desfavor de OI S.A. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Existindo preliminares, passo ao julgamento. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para 

que as comprove através de relatórios técnicos individualizados - artigo 

35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 

12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu 

que os Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam 

perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, 

apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não 

exclui de sua competência a prova técnica, que no caso dos autos 

poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ 

- RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. 

NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO 

DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial, uma vez que não está presente nenhuma das causas 

que ensejam sua decretação, já que os pedidos são claros e da narrativa 

dos fatos decorre logicamente a conclusão, tanto que permitiram a 

apresentação de defesa fundamentada. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 

2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em 

síntese sustenta a parte autora que na data de 06/02/2018, por volta das 

23h00min, foi comunicado que uma carreta, havia enroscado no fio 

telefônico, de responsabilidade da requerida, e este fio de aço havia 

ficado solto o que acabou destruindo parte de sua sacada, tendo 

informado a requerida sobre o ocorrido para que fossem tomadas as 

providencias, tendo ainda registado Boletim de Ocorrência. Contudo, 

afirma que a requerida não atendeu sua solicitação e no dia 08/02/2017, 

por volta das 07h00min, recebeu outra ligação informando que o fio 

telefônico não havia sido levantado, e que outro veículo sem ver o fio na 

madrugada, teria batido no fio e veio a quebrar a segunda sacada, 

advindo prejuízos matérias no valor de R$ 5.383,00 (cinco mil trezentos e 

oitenta e três reais). Diante de todos os transtornos vivenciados, bem 

como, pela tentativa frustrada em resolver o problema pela via 

administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia de seus direitos. 

A requerida alega ausência de responsabilidade, necessidade de perícia e 

inexistência de responsabilidade civil, em razão de culpa de terceiro. Por 

fim, requer a improcedência dos pedidos. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão tem a parte autora. 

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 
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contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, a boa-fé objetiva é talvez o mais 

importante princípio que norteia o comportamento das partes em suas 

relações, que se resume no dever imposto a quem quer que tome parte em 

relação negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de 

condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. 

Daí decorre múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às 

partes, ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir 

lealmente. Verifica-se que, a parte autora afirma que o cabo de telefone 

de responsabilidade da requerida, encontrava-se muito baixo, tendo um 

veículo enroscado, vindo atingir sua propriedade. Em defesa a requerida 

alegou que o fio estava na altura correta, sendo que a propriedade do 

autor que se encontrava em irregularidade, contudo, foi expedido ofício 

para a Prefeitura Municipal de Araputanga-MT, quem por meio de seu 

funcionário informou que a obra do imóvel se encontra regular para o 

Município, tendo o problema ocorrido em razão do não levantamento do fio 

pela requerida (id. 10153086). Foram ouvidas, em audiência de instrução 

duas testemunhas (Delegiano Leite da Silva e Otaniel dos Santos Viana), 

que possuem propriedade e comércio na mesma rua que a propriedade do 

autor, que informaram de maneira categórica que os fios de telefone de 

responsabilidade da requerida estavam baixos, sendo que os caminhões 

que passavam pela rua necessitavam levantar o fio para prosseguir, 

comprovando que a irresponsabilidade da requerida já sobrevinha. O 

autor, após o primeiro acidente na data de 06/02/2017, cientificou a 

requerida sobre o ocorrido, informando que o fio estava caído, podendo 

gerar ainda mais danos, contudo, está sequer sinalizou o local a fim de 

evitar acidentes, o qual certamente ocorreu novamente na data 

08/02/2017, gerando novos danos ao autor e ainda risco a população, 

ante a má prestação de seus serviços. A requerida não se desincumbiu 

de comprovar quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do 

direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC, não procedendo suas 

alegações de culpa de terceiro, pois restou demonstrado nos autos que o 

acidente somente ocorreu em razão do fio encontrar-se baixo, sendo a 

manutenção deste de sua total responsabilidade. Ademais, a requerida 

poderia ter resolvido administrativamente o ocorrido, não tendo prestado 

de forma adequada e segura seus serviços. No que se refere aos danos 

materiais, para que haja a condenação da parte Requerida, é 

indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente a extensão 

dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito, 

tendo a autora comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo que 

apresentou provas do prejuízo sofrido no valor de R$ 5.383,00 (cinco mil 

trezentos e oitenta e três reais), restando devido o ressarcimento. De tal 

modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano é impositiva. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do 

Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos do 

processo, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial para CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante o valor de R$ 5.383,00 (cinco mil trezentos e oitenta e três 

reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos do 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 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: 1000070-10.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA RAMOS (ADVOGADO(A))

RENATO MOREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000070-10.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RENATO MOREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS proposta por RENATO MOREIRA DO NASCIMENTO em 

desfavor de OI S.A. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Existindo preliminares, passo ao julgamento. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para 

que as comprove através de relatórios técnicos individualizados - artigo 

35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 

12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu 

que os Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam 

perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, 

apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não 

exclui de sua competência a prova técnica, que no caso dos autos 

poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ 

- RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. 

NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO 

DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial, uma vez que não está presente nenhuma das causas 

que ensejam sua decretação, já que os pedidos são claros e da narrativa 

dos fatos decorre logicamente a conclusão, tanto que permitiram a 

apresentação de defesa fundamentada. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 

2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em 

síntese sustenta a parte autora que na data de 06/02/2018, por volta das 

23h00min, foi comunicado que uma carreta, havia enroscado no fio 

telefônico, de responsabilidade da requerida, e este fio de aço havia 

ficado solto o que acabou destruindo parte de sua sacada, tendo 

informado a requerida sobre o ocorrido para que fossem tomadas as 

providencias, tendo ainda registado Boletim de Ocorrência. Contudo, 

afirma que a requerida não atendeu sua solicitação e no dia 08/02/2017, 

por volta das 07h00min, recebeu outra ligação informando que o fio 
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telefônico não havia sido levantado, e que outro veículo sem ver o fio na 

madrugada, teria batido no fio e veio a quebrar a segunda sacada, 

advindo prejuízos matérias no valor de R$ 5.383,00 (cinco mil trezentos e 

oitenta e três reais). Diante de todos os transtornos vivenciados, bem 

como, pela tentativa frustrada em resolver o problema pela via 

administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia de seus direitos. 

A requerida alega ausência de responsabilidade, necessidade de perícia e 

inexistência de responsabilidade civil, em razão de culpa de terceiro. Por 

fim, requer a improcedência dos pedidos. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão tem a parte autora. 

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, a boa-fé objetiva é talvez o mais 

importante princípio que norteia o comportamento das partes em suas 

relações, que se resume no dever imposto a quem quer que tome parte em 

relação negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de 

condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. 

Daí decorre múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às 

partes, ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir 

lealmente. Verifica-se que, a parte autora afirma que o cabo de telefone 

de responsabilidade da requerida, encontrava-se muito baixo, tendo um 

veículo enroscado, vindo atingir sua propriedade. Em defesa a requerida 

alegou que o fio estava na altura correta, sendo que a propriedade do 

autor que se encontrava em irregularidade, contudo, foi expedido ofício 

para a Prefeitura Municipal de Araputanga-MT, quem por meio de seu 

funcionário informou que a obra do imóvel se encontra regular para o 

Município, tendo o problema ocorrido em razão do não levantamento do fio 

pela requerida (id. 10153086). Foram ouvidas, em audiência de instrução 

duas testemunhas (Delegiano Leite da Silva e Otaniel dos Santos Viana), 

que possuem propriedade e comércio na mesma rua que a propriedade do 

autor, que informaram de maneira categórica que os fios de telefone de 

responsabilidade da requerida estavam baixos, sendo que os caminhões 

que passavam pela rua necessitavam levantar o fio para prosseguir, 

comprovando que a irresponsabilidade da requerida já sobrevinha. O 

autor, após o primeiro acidente na data de 06/02/2017, cientificou a 

requerida sobre o ocorrido, informando que o fio estava caído, podendo 

gerar ainda mais danos, contudo, está sequer sinalizou o local a fim de 

evitar acidentes, o qual certamente ocorreu novamente na data 

08/02/2017, gerando novos danos ao autor e ainda risco a população, 

ante a má prestação de seus serviços. A requerida não se desincumbiu 

de comprovar quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do 

direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC, não procedendo suas 

alegações de culpa de terceiro, pois restou demonstrado nos autos que o 

acidente somente ocorreu em razão do fio encontrar-se baixo, sendo a 

manutenção deste de sua total responsabilidade. Ademais, a requerida 

poderia ter resolvido administrativamente o ocorrido, não tendo prestado 

de forma adequada e segura seus serviços. No que se refere aos danos 

materiais, para que haja a condenação da parte Requerida, é 

indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente a extensão 

dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito, 

tendo a autora comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo que 

apresentou provas do prejuízo sofrido no valor de R$ 5.383,00 (cinco mil 

trezentos e oitenta e três reais), restando devido o ressarcimento. De tal 

modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano é impositiva. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do 

Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos do 

processo, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial para CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante o valor de R$ 5.383,00 (cinco mil trezentos e oitenta e três 

reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos do 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 1000009-52.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADILSON DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

CANCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por ADILSON DE SOUZA 

em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Relatório dispensado, 

conforme artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminares passo a análise. Indefiro a 

preliminar de inépcia, uma vez que, se confunde com o mérito e será 

julgada em momento oportuno. A reclamada afirma a existência de coisa 

julgada, posto que, o objeto da ação, a causa de pedir e os pedidos são 

idênticos aos do processo nº 8010182-50.2016.811.0038, o qual 

homologou acordo feito pelas partes, com transito em julgado, proposto 

pelo autor em desfavor da reclamada. Contudo verifica-se inexistência da 

alegada coisa julgada, já que o presente processo se trata de novos 

descontos realizados na conta bancária do autor, gerando novos danos a 

serem indenizados, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. Incumbe à ré provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Em síntese afirma o autor que propôs ação 

pretérita – 8010182-50.2016.811.0038 -, em razão de descontos indevidos 

em sua conta corrente, teve em seu favor o deferimento de decisão de 
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antecipação dos efeitos da tutela, tendo firmado acordo com a reclamada, 

que deveria se abster de exigir/debitar na conta corrente nº 0021523-6, 

de titularidade do reclamante ADILSON DE SOUZA, os valores 

denominados Título de Capitalização, Seguro Prestamista, Vida e 

Previdência, Bradesco Vida-Prev. Seg. Vida, Empréstimo Pessoal, Gasto 

com Crédito, contudo após 3 (três) meses da celebração do acordo a 

instituição financeira continuou a exigir os valores, assim como outros 

indicados como “cheque especial utilizado” - que o requerente nega 

possuir – “crédito pessoal”, “mora crédito pessoal” e diversos descontos 

denominados de “Mora Encargos”. Aduz que tentou resolver o problema 

com os funcionários da agência local, mas não obteve êxito, e, portanto, o 

parco salário do requerente continua a ser consumido pela reclamada e 

sua família continua a passar por toda sorte de privações. Em contestação 

a requerida alega coisa julgada e dupla punição, existência e regularidade 

da dívida, bem como ausência de danos morais. Liminar deferida no id, 

6028577, determinando que a requerida se abstenha de realizar 

descontos na conta corrente do reclamante, especificamente de valores 

denominados Título de Capitalização, Seguro Prestamista, Vida e 

Previdência, Bradesco Vida-Prev. Seg. Vida, Empréstimo Pessoal, Gasto 

com Crédito, “cheque especial utilizado” - que o requerente nega possuir – 

“crédito pessoal”, “mora crédito pessoal” e diversos descontos 

denominados de “mora encargos”, decorrentes de conduta da instituição 

financeira, fazendo no prazo de 5 (cinco) dias de sua intimação, sob pena 

de multa/astreinte equivalente ao QUÍNTUPLO do que exigir/debitar em 

desacordo com a decisão judicial. Após análise dos elementos, e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão tem a parte autora. 

Inobstante os argumentos incisivos da parte reclamada em sua defesa, 

verifica-se que a parte autora propôs ação pretérita – 

8010182-50.2016.811.0038 -, em razão dos descontos em sua conta 

corrente, teve em seu favor o deferimento de decisão de antecipação dos 

efeitos da tutela, firmando acordo com a reclamada, quem deveria se 

abster de exigir/debitar na conta corrente os valores denominados Título 

de Capitalização, Seguro Prestamista, Vida e Previdência, Bradesco 

Vida-Prev. Seg. Vida, Empréstimo Pessoal, Gasto com Crédito, contudo a 

instituição financeira ainda os exige, assim como outros indicados como 

“cheque especial utilizado” - que o requerente nega possuir – “crédito 

pessoal”, “mora crédito pessoal” e diversos descontos denominados de 

“Mora Encargos”, não tendo a requerida anexado nos autos nenhum 

documento capaz de comprovar a legalidade dos descontos realizados na 

conta bancária do autor. Mesmo após propositura da ação e homologação 

de acordo, a requerida passou novamente a efetuar novos descontos no 

salário do autor, gerando novos danos a serem indenizados. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

evidente a obrigação de reparar o dano causado. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ao passo que vem 

efetuando descontos indevidos, não tendo anexado nenhum documento 

capaz de comprovar a legalidade das cobranças. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Destaco que 

a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de 

que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Se de um lado 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Há busca pela parte autora na solução administrativa, 

sem qualquer êxito, sendo que mesmo após o deferimento da liminar a 

requerida manteve os descontos, em descumprimento ao determinado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - CONFIRMAR e 

TONAR DEFINITIVA a liminar deferida em exame sumário, id. 6028577; - 

CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 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. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. 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, 14 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES (ADVOGADO(A))

ADILSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)
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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. 1000009-52.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADILSON DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

CANCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por ADILSON DE SOUZA 

em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Relatório dispensado, 
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conforme artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminares passo a análise. Indefiro a 

preliminar de inépcia, uma vez que, se confunde com o mérito e será 

julgada em momento oportuno. A reclamada afirma a existência de coisa 

julgada, posto que, o objeto da ação, a causa de pedir e os pedidos são 

idênticos aos do processo nº 8010182-50.2016.811.0038, o qual 

homologou acordo feito pelas partes, com transito em julgado, proposto 

pelo autor em desfavor da reclamada. Contudo verifica-se inexistência da 

alegada coisa julgada, já que o presente processo se trata de novos 

descontos realizados na conta bancária do autor, gerando novos danos a 

serem indenizados, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. Incumbe à ré provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Em síntese afirma o autor que propôs ação 

pretérita – 8010182-50.2016.811.0038 -, em razão de descontos indevidos 

em sua conta corrente, teve em seu favor o deferimento de decisão de 

antecipação dos efeitos da tutela, tendo firmado acordo com a reclamada, 

que deveria se abster de exigir/debitar na conta corrente nº 0021523-6, 

de titularidade do reclamante ADILSON DE SOUZA, os valores 

denominados Título de Capitalização, Seguro Prestamista, Vida e 

Previdência, Bradesco Vida-Prev. Seg. Vida, Empréstimo Pessoal, Gasto 

com Crédito, contudo após 3 (três) meses da celebração do acordo a 

instituição financeira continuou a exigir os valores, assim como outros 

indicados como “cheque especial utilizado” - que o requerente nega 

possuir – “crédito pessoal”, “mora crédito pessoal” e diversos descontos 

denominados de “Mora Encargos”. Aduz que tentou resolver o problema 

com os funcionários da agência local, mas não obteve êxito, e, portanto, o 

parco salário do requerente continua a ser consumido pela reclamada e 

sua família continua a passar por toda sorte de privações. Em contestação 

a requerida alega coisa julgada e dupla punição, existência e regularidade 

da dívida, bem como ausência de danos morais. Liminar deferida no id, 

6028577, determinando que a requerida se abstenha de realizar 

descontos na conta corrente do reclamante, especificamente de valores 

denominados Título de Capitalização, Seguro Prestamista, Vida e 

Previdência, Bradesco Vida-Prev. Seg. Vida, Empréstimo Pessoal, Gasto 

com Crédito, “cheque especial utilizado” - que o requerente nega possuir – 

“crédito pessoal”, “mora crédito pessoal” e diversos descontos 

denominados de “mora encargos”, decorrentes de conduta da instituição 

financeira, fazendo no prazo de 5 (cinco) dias de sua intimação, sob pena 

de multa/astreinte equivalente ao QUÍNTUPLO do que exigir/debitar em 

desacordo com a decisão judicial. Após análise dos elementos, e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão tem a parte autora. 

Inobstante os argumentos incisivos da parte reclamada em sua defesa, 

verifica-se que a parte autora propôs ação pretérita – 

8010182-50.2016.811.0038 -, em razão dos descontos em sua conta 

corrente, teve em seu favor o deferimento de decisão de antecipação dos 

efeitos da tutela, firmando acordo com a reclamada, quem deveria se 

abster de exigir/debitar na conta corrente os valores denominados Título 

de Capitalização, Seguro Prestamista, Vida e Previdência, Bradesco 

Vida-Prev. Seg. Vida, Empréstimo Pessoal, Gasto com Crédito, contudo a 

instituição financeira ainda os exige, assim como outros indicados como 

“cheque especial utilizado” - que o requerente nega possuir – “crédito 

pessoal”, “mora crédito pessoal” e diversos descontos denominados de 

“Mora Encargos”, não tendo a requerida anexado nos autos nenhum 

documento capaz de comprovar a legalidade dos descontos realizados na 

conta bancária do autor. Mesmo após propositura da ação e homologação 

de acordo, a requerida passou novamente a efetuar novos descontos no 

salário do autor, gerando novos danos a serem indenizados. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

evidente a obrigação de reparar o dano causado. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ao passo que vem 

efetuando descontos indevidos, não tendo anexado nenhum documento 

capaz de comprovar a legalidade das cobranças. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Destaco que 

a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de 

que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Se de um lado 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Há busca pela parte autora na solução administrativa, 

sem qualquer êxito, sendo que mesmo após o deferimento da liminar a 

requerida manteve os descontos, em descumprimento ao determinado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - CONFIRMAR e 

TONAR DEFINITIVA a liminar deferida em exame sumário, id. 6028577; - 

CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 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. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. 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, 14 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 1000401-89.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALISSON PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, 

tendo como partes ALISSON PEREIRA DA SILVA e BANCO DO BRASIL 

S/A, em que a parte autora deixou de comparecer à audiência para a qual 

foi intimada (id. 12954639) É o necessário. Decido. A reclamante deixou de 

comparecer na audiência, apesar de devidamente intimada para o ato, 

assim como não apresentou justificativa para isso até a abertura da 

solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – 

que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem 

justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte 

nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que no caso de 

apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do 

pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 

9.099/1995 preceitua que a extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do 

Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I 

-, bem como CONDENO a parte reclamante ALISSON PEREIRA DA SILVA, 

no pagamento das custas, taxas e despesas processuais. Sem 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a 

intimação da parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a 

apreciação do mérito por sua ausência às audiências de conciliação e 

julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença 

– NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver 

advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar 

isenta a parte sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, 

resultará na informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e 

anotação na margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa constar a referência formal – art. 467, 

caput, da CNGC - e parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

alterado no XV. 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. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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foi intimada (id. 12954639) É o necessário. Decido. A reclamante deixou de 

comparecer na audiência, apesar de devidamente intimada para o ato, 

assim como não apresentou justificativa para isso até a abertura da 

solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – 

que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem 

justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte 

nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que no caso de 

apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do 

pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 

9.099/1995 preceitua que a extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do 

Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I 

-, bem como CONDENO a parte reclamante ALISSON PEREIRA DA SILVA, 

no pagamento das custas, taxas e despesas processuais. Sem 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a 

intimação da parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a 

apreciação do mérito por sua ausência às audiências de conciliação e 

julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença 

– NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver 

advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar 

isenta a parte sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, 

resultará na informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e 

anotação na margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa constar a referência formal – art. 467, 

caput, da CNGC - e parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

alterado no XV. 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. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000225-13.2017.8.11.0038 REQUERENTE: VILSON DE SOUZA GOMES 

REQUERIDO: PRECON GOIAS INDUSTRIAL LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA proposta por 

VILSON DE SOUZA GOMES em desfavor de PRECON GOIAS INDUSTRIAL 

LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a realização de 

perícia técnica para solução do litígio. A parte autora sustenta vício de 

qualidade no produto adquirido junto à empresa ré, impugnando veemente 

o laudo técnico apresentado pela defesa, que indica que o vício 

apresentado ocorreu em decorrência de má instalação do produto Com 

efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que 

demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 

9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Ocorre que analisando os 

documentos anexados aos autos pelas partes, não resta possível 

identificar se houve má instalação do produto pelo autor ou defeito na 

fabricação do produto. Dessa forma, restando dúvida, é impossível à 

solução do presente conflito sem a realização de perícia técnica, capaz de 

demonstrar o motivo do defeito apresentado no produto. A rigor, resta 

patente a complexidade da demanda, causando a impossibilidade do 

processamento do feito nos Juizados Especiais, uma vez que violaria as 

diretrizes de celeridade e simplicidade previstas na Lei 9.099/95. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial em casos análogos: CIVIL - 

PROCESSUAL CIVIL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MATÉRIA QUE SE 

REVELA COMPLEXA - NECESSIDADE DE PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE DE 

SER EXAMINADA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1. Incompetente 

mostra-se o Juizado Especial Cível, quando a complexidade da causa, que 

nunca está ligada à qualidade do direito, mas à dificuldade de sua 

demonstração, revela-se, não podendo a questão ser resolvida, sem a 

realização de perícia de engenharia. 2. Recurso conhecido, preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível, suscitada de ofício, acolhida, 

sentença cassada para declarar extinto o processo, sem julgamento do 

mérito.” (APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20031110037136ACJ 

DF. Registro do Acórdão Número: 208605. Data de Julgamento: 

02/03/2005. Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF. Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA. 

Publicação no DJU: 31/03/2005 Pág. : 105). Ademais, não se mostra 

competente o Juizado Especial, quando a complexidade da causa, que 

nunca está ligada à qualidade do direito, mas à dificuldade de sua 

demonstração, se revela, não podendo a questão ser resolvida no Juizado 

Especial sem a realização de prova pericial - (APELAÇÃO CÍVEL NO 

JUIZADO ESPECIAL 20030110368397ACJ DF - Registro do Acórdão 

Número: 180895 - Data de Julgamento: 15/10/2003 - Órgão Julgador: 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF 

- Relator: LUCIANO VASCONCELLOS - Publicação no DJU: 24/10/2003 

Pág. : 159). Partindo dessas premissas, ante a necessidade de realização 

de perícia técnica para comprovar a origem dos vícios apresentados no 

produto, outro caminho não há, a não ser reconhecer que não se trata de 

demanda de menor complexidade. Dessa forma, concluo por incompetente 

o Juizado Especial Cível para processar e julgar a lide, ante a necessidade 

de os fatos controvertidos serem submetidos a exame pericial, 

desarmônico com o procedimento disciplinado pela Lei nº 9.099/95. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta julgo EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, II, da 

Lei nº 9099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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. 
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J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA proposta por 
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LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a realização de 

perícia técnica para solução do litígio. A parte autora sustenta vício de 

qualidade no produto adquirido junto à empresa ré, impugnando veemente 

o laudo técnico apresentado pela defesa, que indica que o vício 

apresentado ocorreu em decorrência de má instalação do produto Com 

efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que 

demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 

9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 
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identificar se houve má instalação do produto pelo autor ou defeito na 

fabricação do produto. Dessa forma, restando dúvida, é impossível à 

solução do presente conflito sem a realização de perícia técnica, capaz de 

demonstrar o motivo do defeito apresentado no produto. A rigor, resta 

patente a complexidade da demanda, causando a impossibilidade do 

processamento do feito nos Juizados Especiais, uma vez que violaria as 

diretrizes de celeridade e simplicidade previstas na Lei 9.099/95. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial em casos análogos: CIVIL - 

PROCESSUAL CIVIL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MATÉRIA QUE SE 

REVELA COMPLEXA - NECESSIDADE DE PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE DE 

SER EXAMINADA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1. Incompetente 

mostra-se o Juizado Especial Cível, quando a complexidade da causa, que 

nunca está ligada à qualidade do direito, mas à dificuldade de sua 

demonstração, revela-se, não podendo a questão ser resolvida, sem a 

realização de perícia de engenharia. 2. Recurso conhecido, preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível, suscitada de ofício, acolhida, 

sentença cassada para declarar extinto o processo, sem julgamento do 

mérito.” (APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20031110037136ACJ 

DF. Registro do Acórdão Número: 208605. Data de Julgamento: 

02/03/2005. Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF. Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA. 

Publicação no DJU: 31/03/2005 Pág. : 105). Ademais, não se mostra 

competente o Juizado Especial, quando a complexidade da causa, que 

nunca está ligada à qualidade do direito, mas à dificuldade de sua 

demonstração, se revela, não podendo a questão ser resolvida no Juizado 

Especial sem a realização de prova pericial - (APELAÇÃO CÍVEL NO 

JUIZADO ESPECIAL 20030110368397ACJ DF - Registro do Acórdão 

Número: 180895 - Data de Julgamento: 15/10/2003 - Órgão Julgador: 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF 

- Relator: LUCIANO VASCONCELLOS - Publicação no DJU: 24/10/2003 

Pág. : 159). Partindo dessas premissas, ante a necessidade de realização 

de perícia técnica para comprovar a origem dos vícios apresentados no 

produto, outro caminho não há, a não ser reconhecer que não se trata de 

demanda de menor complexidade. Dessa forma, concluo por incompetente 

o Juizado Especial Cível para processar e julgar a lide, ante a necessidade 

de os fatos controvertidos serem submetidos a exame pericial, 

desarmônico com o procedimento disciplinado pela Lei nº 9.099/95. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta julgo EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, II, da 

Lei nº 9099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 
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devidas baixas. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 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: 1000225-13.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA (ADVOGADO(A))

VILSON DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRECON GOIAS INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

FERNANDO RUDGE LEITE NETO (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR (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. 1000225-13.2017.8.11.0038 REQUERENTE: VILSON DE SOUZA GOMES 

REQUERIDO: PRECON GOIAS INDUSTRIAL LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA proposta por 

VILSON DE SOUZA GOMES em desfavor de PRECON GOIAS INDUSTRIAL 

LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a realização de 

perícia técnica para solução do litígio. A parte autora sustenta vício de 

qualidade no produto adquirido junto à empresa ré, impugnando veemente 

o laudo técnico apresentado pela defesa, que indica que o vício 

apresentado ocorreu em decorrência de má instalação do produto Com 

efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que 

demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 

9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Ocorre que analisando os 

documentos anexados aos autos pelas partes, não resta possível 

identificar se houve má instalação do produto pelo autor ou defeito na 

fabricação do produto. Dessa forma, restando dúvida, é impossível à 

solução do presente conflito sem a realização de perícia técnica, capaz de 

demonstrar o motivo do defeito apresentado no produto. A rigor, resta 

patente a complexidade da demanda, causando a impossibilidade do 

processamento do feito nos Juizados Especiais, uma vez que violaria as 

diretrizes de celeridade e simplicidade previstas na Lei 9.099/95. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial em casos análogos: CIVIL - 

PROCESSUAL CIVIL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MATÉRIA QUE SE 

REVELA COMPLEXA - NECESSIDADE DE PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE DE 

SER EXAMINADA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1. Incompetente 

mostra-se o Juizado Especial Cível, quando a complexidade da causa, que 

nunca está ligada à qualidade do direito, mas à dificuldade de sua 

demonstração, revela-se, não podendo a questão ser resolvida, sem a 

realização de perícia de engenharia. 2. Recurso conhecido, preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível, suscitada de ofício, acolhida, 

sentença cassada para declarar extinto o processo, sem julgamento do 

mérito.” (APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20031110037136ACJ 

DF. Registro do Acórdão Número: 208605. Data de Julgamento: 

02/03/2005. Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF. Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA. 

Publicação no DJU: 31/03/2005 Pág. : 105). Ademais, não se mostra 

competente o Juizado Especial, quando a complexidade da causa, que 

nunca está ligada à qualidade do direito, mas à dificuldade de sua 

demonstração, se revela, não podendo a questão ser resolvida no Juizado 

Especial sem a realização de prova pericial - (APELAÇÃO CÍVEL NO 

JUIZADO ESPECIAL 20030110368397ACJ DF - Registro do Acórdão 

Número: 180895 - Data de Julgamento: 15/10/2003 - Órgão Julgador: 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF 

- Relator: LUCIANO VASCONCELLOS - Publicação no DJU: 24/10/2003 

Pág. : 159). Partindo dessas premissas, ante a necessidade de realização 

de perícia técnica para comprovar a origem dos vícios apresentados no 

produto, outro caminho não há, a não ser reconhecer que não se trata de 

demanda de menor complexidade. Dessa forma, concluo por incompetente 

o Juizado Especial Cível para processar e julgar a lide, ante a necessidade 

de os fatos controvertidos serem submetidos a exame pericial, 

desarmônico com o procedimento disciplinado pela Lei nº 9.099/95. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta julgo EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, II, da 

Lei nº 9099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 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: 1000367-17.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

GILSON DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000367-17.2017.8.11.0038 REQUERENTE: GILSON DA SILVA BORGES 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por GILSON DA SILVA 

BORGES em desfavor de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A e SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA É o necessário. Decido. As partes 

firmaram acordo em audiência de conciliação (id 12101804), nos seguintes 

termos: “ A reclamada se obriga a efetuar o pagamento da importância de 

R$ 3.697,51 (três mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um 

centavos), em até 15 dias úteis, por meio de depósito na conta do patrono 

do autor”. Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Considerando o comprovante de pagamento anexado (id 12489089), 

DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. 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. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no 
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artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 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: 1000367-17.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

GILSON DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000367-17.2017.8.11.0038 REQUERENTE: GILSON DA SILVA BORGES 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por GILSON DA SILVA 

BORGES em desfavor de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A e SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA É o necessário. Decido. As partes 

firmaram acordo em audiência de conciliação (id 12101804), nos seguintes 

termos: “ A reclamada se obriga a efetuar o pagamento da importância de 

R$ 3.697,51 (três mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um 

centavos), em até 15 dias úteis, por meio de depósito na conta do patrono 

do autor”. Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Considerando o comprovante de pagamento anexado (id 12489089), 

DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. 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. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 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: 1000367-17.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

GILSON DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000367-17.2017.8.11.0038 REQUERENTE: GILSON DA SILVA BORGES 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por GILSON DA SILVA 

BORGES em desfavor de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A e SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA É o necessário. Decido. As partes 

firmaram acordo em audiência de conciliação (id 12101804), nos seguintes 

termos: “ A reclamada se obriga a efetuar o pagamento da importância de 

R$ 3.697,51 (três mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um 

centavos), em até 15 dias úteis, por meio de depósito na conta do patrono 

do autor”. Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Considerando o comprovante de pagamento anexado (id 12489089), 

DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. 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. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000069-88.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

VANDRE CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES (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. 1000069-88.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA 

DE BRITO REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 523 de 728



S/A, MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA DE BRITO em face de 

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A e MK 

ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos, 

haja vista que as requeridas sequer devolveram o produto ao 

autor/consumidor, portanto, não há que se falar em necessidade de 

perícia. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas 

requeridas. Ao contrário do que sustenta a ré comerciante do produto em 

questão, de acordo com o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor, o comerciante é coobrigado e responsável solidariamente, 

juntamente com todas as demais espécies de fornecedores, pelo 

ressarcimento dos vícios de qualidade e quantidade eventualmente 

apurados no fornecimento de produtos ou serviços. Assim, o consumidor 

poderá, a sua escolha, exercitar sua pretensão contra todos os 

fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas contra um. 

Optando ele pelo ajuizamento da ação contra ambos, comerciante e 

fabricante, poderá aquele ajuizar ação de regresso contra o fabricante, 

produtor ou importador, no âmbito da relação interna que se instaura após 

o pagamento, com vistas à recomposição do status quo ante. Resta claro 

que as acionadas integram a cadeia de consumo, participando desta 

relação e, portanto, responde pelos seus atos, nos termos do artigo 12, 

caput, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Passo a análise do mérito. No caso há relação 

consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte 

ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré 

está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a 

demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de suas alegações 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

reclamante alega ter adquirido, na data de 06/10/2017, um ventilador, no 

valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos). Afirma que 

o produto apresentou vício logo após 30 dias de uso, tendo sido enviado 

para assistência na data de 22/11/2017 (id. 12433853), contudo, até a 

presente data não recebeu o produto ou a devolução dos valores pagos. 

Alega que efetuou reclamação junto ao PROCON, contudo permanece sem 

o aparelho que adquiriu. Razões pelas quais busca a tutela jurisdicional 

pleiteando a condenação da empresa requerida pelos danos materiais e 

morais suportados. Em sede de contestação, a as requeridas pugnam pela 

improcedência dos pedidos por ausência do dever de reparação ante a 

inexistência de conduta ilícita praticada. Assim, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, 

na medida em que demonstrou a aquisição do produto que apresentou 

vício de qualidade dentro do lapso temporal da garantia contratual, com 

poucos dias de uso. As requeridas não comprovam a entrega do produto 

sanado para a parte autora. Vislumbro que a atitude da parte demandada 

foi descabida, como dito, não observou as exigências de praxe 

pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento dos 

requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais 

como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes 

na medida reclamada. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 

8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá indenizar, não somente, 

pelos danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente 

caso é evidente. Com relação aos danos morais, certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos 

autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em 

detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua 

honra subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos 

morais na forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso 

VI da Lei nº 8.078/90. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE 

SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR – DANO MORAL 

CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo transtorno suportado 

pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de utilizar o aparelho 

celular recém adquirido, em face do defeito apresentado após 

aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi solucionado 

pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco providenciada a 

devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que nos dias atuais o 

aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só 

telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de 

entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo a 

indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Outrossim, a ausência de 

solução administrativa, inclusive após reclamação junto ao PROCON, a 

qual sequer foi atendida, estando o autor sem o produto que adquiriu e 

pagou, gerando sentimento de frustração, lesão e impotência, e a falha na 

prestação dos serviços caracterizados como passíveis de gerar lesão 

aos direitos da personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao 

valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica 

do razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Considerando-se os 

parâmetros já conhecidos para o arbitramento dos danos morais, 

especialmente a necessidade de compensar a vítima pelos infortúnios 

sofridos e repreender a requerida pela conduta inadequada, fixo a 

indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - CONDENAR as reclamadas SOLIDARIAMENTE, a 

indenizarem o autor, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 

79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos). corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR as reclamadas SOLIDARIAMENTE, a indenizarem o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 

(trêsmil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 
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e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 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. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000069-88.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

VANDRE CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES (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. 1000069-88.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA 

DE BRITO REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 

S/A, MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA DE BRITO em face de 

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A e MK 

ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos, 

haja vista que as requeridas sequer devolveram o produto ao 

autor/consumidor, portanto, não há que se falar em necessidade de 

perícia. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas 

requeridas. Ao contrário do que sustenta a ré comerciante do produto em 

questão, de acordo com o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor, o comerciante é coobrigado e responsável solidariamente, 

juntamente com todas as demais espécies de fornecedores, pelo 

ressarcimento dos vícios de qualidade e quantidade eventualmente 

apurados no fornecimento de produtos ou serviços. Assim, o consumidor 

poderá, a sua escolha, exercitar sua pretensão contra todos os 

fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas contra um. 

Optando ele pelo ajuizamento da ação contra ambos, comerciante e 

fabricante, poderá aquele ajuizar ação de regresso contra o fabricante, 

produtor ou importador, no âmbito da relação interna que se instaura após 

o pagamento, com vistas à recomposição do status quo ante. Resta claro 

que as acionadas integram a cadeia de consumo, participando desta 

relação e, portanto, responde pelos seus atos, nos termos do artigo 12, 

caput, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Passo a análise do mérito. No caso há relação 

consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte 

ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré 

está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a 

demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de suas alegações 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

reclamante alega ter adquirido, na data de 06/10/2017, um ventilador, no 

valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos). Afirma que 

o produto apresentou vício logo após 30 dias de uso, tendo sido enviado 

para assistência na data de 22/11/2017 (id. 12433853), contudo, até a 

presente data não recebeu o produto ou a devolução dos valores pagos. 

Alega que efetuou reclamação junto ao PROCON, contudo permanece sem 

o aparelho que adquiriu. Razões pelas quais busca a tutela jurisdicional 

pleiteando a condenação da empresa requerida pelos danos materiais e 

morais suportados. Em sede de contestação, a as requeridas pugnam pela 

improcedência dos pedidos por ausência do dever de reparação ante a 

inexistência de conduta ilícita praticada. Assim, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, 

na medida em que demonstrou a aquisição do produto que apresentou 

vício de qualidade dentro do lapso temporal da garantia contratual, com 

poucos dias de uso. As requeridas não comprovam a entrega do produto 

sanado para a parte autora. Vislumbro que a atitude da parte demandada 

foi descabida, como dito, não observou as exigências de praxe 

pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento dos 

requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais 

como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes 

na medida reclamada. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 

8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá indenizar, não somente, 

pelos danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente 

caso é evidente. Com relação aos danos morais, certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos 

autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em 

detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua 

honra subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos 

morais na forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso 

VI da Lei nº 8.078/90. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE 

SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR – DANO MORAL 

CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo transtorno suportado 

pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de utilizar o aparelho 

celular recém adquirido, em face do defeito apresentado após 

aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi solucionado 

pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco providenciada a 

devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que nos dias atuais o 

aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só 

telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de 

entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo a 

indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 525 de 728



Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Outrossim, a ausência de 

solução administrativa, inclusive após reclamação junto ao PROCON, a 

qual sequer foi atendida, estando o autor sem o produto que adquiriu e 

pagou, gerando sentimento de frustração, lesão e impotência, e a falha na 

prestação dos serviços caracterizados como passíveis de gerar lesão 

aos direitos da personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao 

valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica 

do razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Considerando-se os 

parâmetros já conhecidos para o arbitramento dos danos morais, 

especialmente a necessidade de compensar a vítima pelos infortúnios 

sofridos e repreender a requerida pela conduta inadequada, fixo a 

indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - CONDENAR as reclamadas SOLIDARIAMENTE, a 

indenizarem o autor, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 

79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos). corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR as reclamadas SOLIDARIAMENTE, a indenizarem o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 

(trêsmil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 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. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000069-88.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

VANDRE CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES (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. 1000069-88.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA 

DE BRITO REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 

S/A, MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA DE BRITO em face de 

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A e MK 

ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos, 

haja vista que as requeridas sequer devolveram o produto ao 

autor/consumidor, portanto, não há que se falar em necessidade de 

perícia. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas 

requeridas. Ao contrário do que sustenta a ré comerciante do produto em 

questão, de acordo com o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor, o comerciante é coobrigado e responsável solidariamente, 

juntamente com todas as demais espécies de fornecedores, pelo 

ressarcimento dos vícios de qualidade e quantidade eventualmente 

apurados no fornecimento de produtos ou serviços. Assim, o consumidor 

poderá, a sua escolha, exercitar sua pretensão contra todos os 

fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas contra um. 

Optando ele pelo ajuizamento da ação contra ambos, comerciante e 

fabricante, poderá aquele ajuizar ação de regresso contra o fabricante, 

produtor ou importador, no âmbito da relação interna que se instaura após 

o pagamento, com vistas à recomposição do status quo ante. Resta claro 

que as acionadas integram a cadeia de consumo, participando desta 

relação e, portanto, responde pelos seus atos, nos termos do artigo 12, 

caput, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Passo a análise do mérito. No caso há relação 

consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte 

ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré 

está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a 

demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de suas alegações 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

reclamante alega ter adquirido, na data de 06/10/2017, um ventilador, no 

valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos). Afirma que 

o produto apresentou vício logo após 30 dias de uso, tendo sido enviado 
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para assistência na data de 22/11/2017 (id. 12433853), contudo, até a 

presente data não recebeu o produto ou a devolução dos valores pagos. 

Alega que efetuou reclamação junto ao PROCON, contudo permanece sem 

o aparelho que adquiriu. Razões pelas quais busca a tutela jurisdicional 

pleiteando a condenação da empresa requerida pelos danos materiais e 

morais suportados. Em sede de contestação, a as requeridas pugnam pela 

improcedência dos pedidos por ausência do dever de reparação ante a 

inexistência de conduta ilícita praticada. Assim, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, 

na medida em que demonstrou a aquisição do produto que apresentou 

vício de qualidade dentro do lapso temporal da garantia contratual, com 

poucos dias de uso. As requeridas não comprovam a entrega do produto 

sanado para a parte autora. Vislumbro que a atitude da parte demandada 

foi descabida, como dito, não observou as exigências de praxe 

pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento dos 

requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais 

como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes 

na medida reclamada. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 

8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá indenizar, não somente, 

pelos danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente 

caso é evidente. Com relação aos danos morais, certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos 

autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em 

detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua 

honra subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos 

morais na forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso 

VI da Lei nº 8.078/90. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE 

SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR – DANO MORAL 

CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo transtorno suportado 

pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de utilizar o aparelho 

celular recém adquirido, em face do defeito apresentado após 

aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi solucionado 

pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco providenciada a 

devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que nos dias atuais o 

aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só 

telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de 

entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo a 

indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Outrossim, a ausência de 

solução administrativa, inclusive após reclamação junto ao PROCON, a 

qual sequer foi atendida, estando o autor sem o produto que adquiriu e 

pagou, gerando sentimento de frustração, lesão e impotência, e a falha na 

prestação dos serviços caracterizados como passíveis de gerar lesão 

aos direitos da personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao 

valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica 

do razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Considerando-se os 

parâmetros já conhecidos para o arbitramento dos danos morais, 

especialmente a necessidade de compensar a vítima pelos infortúnios 

sofridos e repreender a requerida pela conduta inadequada, fixo a 

indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - CONDENAR as reclamadas SOLIDARIAMENTE, a 

indenizarem o autor, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 

79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos). corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR as reclamadas SOLIDARIAMENTE, a indenizarem o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 

(trêsmil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 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. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 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: 1000445-11.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

EDEILSON BUENO MAGALHAES (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000445-11.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDEILSON BUENO 

MAGALHAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLRATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA proposta por EDEILSON BUENO MAGALHAES em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Alega o 

promovente, em sua peça inicial, que foi surpreendido com uma cobrança 

no valor de R$ 244,13 (duzentos e quarenta e quatro reais e treze 

centavos), referente a fatura do mês de junho de 2017, tendo se dirigido a 

reclamada a fim de saber o motivo do aumento e após reclamação 

recebeu nova fatura no valor de R$ R$ 85,35 (oitenta e cinco reais e trinta 

e cinco centavos), com vencimento para 13/07/2017, efetuando 

pagamento em 11/07/2017 (id. 10906709). Afirma que teve seu nome 
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negativado, bem como a requerida efetuou a suspensão do fornecimento 

de energia na data 05/09/2017, na unidade pertencente ao autor, a qual é 

alugada para uma Igreja Presbiteriana do Brasil, no município de Indiavaí. 

Assenta, por fim, que tal cobrança revela-se inteiramente ilegítima, motivo 

pelo qual ajuizou a presente ação. Instada, a Promovida contestou os 

pedidos iniciais arguindo, preliminarmente, a incompetência deste Juizado 

Especial diante da necessidade de realização de prova pericial. No mérito 

assentou que a cobrança é regular, restando correta a aferição, e 

ausência de irregularidade no aparelho medidor, tendo pugnado, ao final, 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Existindo preliminares passo a 

análise. No tocante à preliminar de incompetência deste Juizado Especial, 

em razão da necessidade de produção de prova pericial, esta não merece 

guarida visto que não há a necessidade de realização da perícia, 

conforme alegado pela Promovida, bastando a análise dos aspectos 

jurídicos para a devida solução da contenda. Ademais, a produção de 

prova pericial apta a tornar o Juizado Especial incompetente para 

julgamento da causa apenas deve ser deferida quando a solução do litígio 

envolve questões fáticas de alta complexidade que realmente exijam a 

realização de intrincada prova, esgotados os meios probatórios 

disponíveis sem que seja possível o julgamento da causa, o que não 

ocorre na presente demanda. Diante disso, rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado, ante a desnecessidade de produção de prova 

pericial. Passo a analisar o mérito. As provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento desta julgadora, daí por 

que passo ao julgamento antecipado do mérito, arrimada no art. 355, inciso 

I, do CPC/2015. Apesar do esforço dialético da Promovida em tentar 

demonstrar suas alegações, afirmando que a cobrança é legitima, 

referente ao consumo da unidade, da análise dos argumentos expostos 

na peça de defesa, verifica-se que os mesmos não passaram de 

afirmações evasivas, incapazes de infirmar a tese e os argumentos 

expostos nos autos pelo Promovente. O contexto probatório retratado nos 

autos pela parte autora, como também pela parte ré, comprova o envio de 

duas faturas referente ao mês de JUNHO de 2017, sendo uma no valor de 

R$ 244,13 (duzentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), com 

vencimento para 13/07/2017 (id. 10906708), e a segunda no valor de R$ 

85,34 (oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) com vencimento na 

mesma data, não tendo a requerido comprovado o motivo do envio de 

duas faturas, emitidas no mesmo mês, uma vez que alega em sua defesa 

que não havia nenhuma irregularidade na unidade consumidora. De fato, o 

registro a menor do consumo de energia elétrica em razão da manipulação 

dos mecanismos internos do medidor autoriza a concessionária do serviço 

público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada 

pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o 

enriquecimento sem causa. Entretanto, esse mesmo princípio impede que a 

concessionária de serviço público imponha ao consumidor débito que não 

tem sua origem comprovada, como no presente caso. Diante disso, resta 

inequívoco a existência de falha e a abusividade na prestação dos 

serviços da concessionaria ré no presente caso. No que se refere aos 

danos materiais, é de se destacar, que conforme pacífica e reiterada 

jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, 

ao contrário dos danos morais, não são presumíveis. Para que haja a 

condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte Requerente 

comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que 

suportou, em decorrência do ato ilícito, o que fora feito pela parte autora. 

Ademais, a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do 

STJ (direito privado) é firme no sentido de que a repetição em dobro do 

indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, 

DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp 

n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a Primeira 

Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando decorrer 

de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, 

Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado 

pelas de Direito Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma 

simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não 

decorre da mera cobrança de valores decorrentes de procedimentos que 

venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor. Portanto, ante a comprovação de 

ausência de má fé da requerida, DEFIRO o pedido na forma simples, no 

valor de R$ 244,13 (duzentos e quarenta e quatro reais e treze centavos). 

Assim, tenho que a reparação pelos danos causados a parte autora é 

medida que se impõe. Nesse sentido tem decidido as Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO ALEGADO PERÍODO EM 

QUE O MEDIDOR TERIA ATUADO DE MODO ADULTERADO. 

IMPOSSIBILIDAE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO COMO FORMA DE 

COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005354493, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 25/06/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005354493 RS, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Data de Julgamento: 25/06/2015, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2015); Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); A sistemática da 

responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. No que 

concerne aos danos morais, a sua reparação é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a falha na prestação dos serviços da parte 

ré. Verifica-se que o autor teve seu nome negativado por dívida 

inexistente, e ainda teve o fornecimento de energia suspenso, sendo o 

estabelecimento templo religioso, frequentado por fiéis, causando danos 

de ordem moral que devem ser indenizados. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Outrossim, a ausência 

de solução administrativa, tendo o autor procurado a requerida, anexando 

protocolos, na tentativa de resolver de forma extrajudicial, gerando 

sentimento de frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos 

serviços caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

exordiais, para: - DECLARAR a inexistência dos débitos decorrentes da 

fatura de recuperação de consumo referente ao mês de JUNHO de 2017, 

no valor de R$ R$ 244,13 (duzentos e quarenta e quatro reais e treze 

centavos), unidade consumidora nº 6/1093466-9, objeto desta lide, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por qualquer 

meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 
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cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

Autora, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 244,13 

(duzentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. 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. À submissão do Juiz Togado para fins 

do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza 

Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

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, 14 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: 1000445-11.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

EDEILSON BUENO MAGALHAES (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000445-11.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDEILSON BUENO 

MAGALHAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLRATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA proposta por EDEILSON BUENO MAGALHAES em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Alega o 

promovente, em sua peça inicial, que foi surpreendido com uma cobrança 

no valor de R$ 244,13 (duzentos e quarenta e quatro reais e treze 

centavos), referente a fatura do mês de junho de 2017, tendo se dirigido a 

reclamada a fim de saber o motivo do aumento e após reclamação 

recebeu nova fatura no valor de R$ R$ 85,35 (oitenta e cinco reais e trinta 

e cinco centavos), com vencimento para 13/07/2017, efetuando 

pagamento em 11/07/2017 (id. 10906709). Afirma que teve seu nome 

negativado, bem como a requerida efetuou a suspensão do fornecimento 

de energia na data 05/09/2017, na unidade pertencente ao autor, a qual é 

alugada para uma Igreja Presbiteriana do Brasil, no município de Indiavaí. 

Assenta, por fim, que tal cobrança revela-se inteiramente ilegítima, motivo 

pelo qual ajuizou a presente ação. Instada, a Promovida contestou os 

pedidos iniciais arguindo, preliminarmente, a incompetência deste Juizado 

Especial diante da necessidade de realização de prova pericial. No mérito 

assentou que a cobrança é regular, restando correta a aferição, e 

ausência de irregularidade no aparelho medidor, tendo pugnado, ao final, 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Existindo preliminares passo a 

análise. No tocante à preliminar de incompetência deste Juizado Especial, 

em razão da necessidade de produção de prova pericial, esta não merece 

guarida visto que não há a necessidade de realização da perícia, 

conforme alegado pela Promovida, bastando a análise dos aspectos 

jurídicos para a devida solução da contenda. Ademais, a produção de 

prova pericial apta a tornar o Juizado Especial incompetente para 

julgamento da causa apenas deve ser deferida quando a solução do litígio 

envolve questões fáticas de alta complexidade que realmente exijam a 

realização de intrincada prova, esgotados os meios probatórios 

disponíveis sem que seja possível o julgamento da causa, o que não 

ocorre na presente demanda. Diante disso, rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado, ante a desnecessidade de produção de prova 

pericial. Passo a analisar o mérito. As provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento desta julgadora, daí por 

que passo ao julgamento antecipado do mérito, arrimada no art. 355, inciso 

I, do CPC/2015. Apesar do esforço dialético da Promovida em tentar 

demonstrar suas alegações, afirmando que a cobrança é legitima, 

referente ao consumo da unidade, da análise dos argumentos expostos 

na peça de defesa, verifica-se que os mesmos não passaram de 

afirmações evasivas, incapazes de infirmar a tese e os argumentos 

expostos nos autos pelo Promovente. O contexto probatório retratado nos 

autos pela parte autora, como também pela parte ré, comprova o envio de 

duas faturas referente ao mês de JUNHO de 2017, sendo uma no valor de 

R$ 244,13 (duzentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), com 

vencimento para 13/07/2017 (id. 10906708), e a segunda no valor de R$ 

85,34 (oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) com vencimento na 

mesma data, não tendo a requerido comprovado o motivo do envio de 

duas faturas, emitidas no mesmo mês, uma vez que alega em sua defesa 

que não havia nenhuma irregularidade na unidade consumidora. De fato, o 

registro a menor do consumo de energia elétrica em razão da manipulação 

dos mecanismos internos do medidor autoriza a concessionária do serviço 

público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada 

pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o 

enriquecimento sem causa. Entretanto, esse mesmo princípio impede que a 

concessionária de serviço público imponha ao consumidor débito que não 

tem sua origem comprovada, como no presente caso. Diante disso, resta 

inequívoco a existência de falha e a abusividade na prestação dos 

serviços da concessionaria ré no presente caso. No que se refere aos 

danos materiais, é de se destacar, que conforme pacífica e reiterada 

jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, 

ao contrário dos danos morais, não são presumíveis. Para que haja a 

condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte Requerente 

comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que 

suportou, em decorrência do ato ilícito, o que fora feito pela parte autora. 

Ademais, a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do 

STJ (direito privado) é firme no sentido de que a repetição em dobro do 

indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, 

DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp 

n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a Primeira 

Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando decorrer 

de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, 

Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado 
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pelas de Direito Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma 

simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não 

decorre da mera cobrança de valores decorrentes de procedimentos que 

venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor. Portanto, ante a comprovação de 

ausência de má fé da requerida, DEFIRO o pedido na forma simples, no 

valor de R$ 244,13 (duzentos e quarenta e quatro reais e treze centavos). 

Assim, tenho que a reparação pelos danos causados a parte autora é 

medida que se impõe. Nesse sentido tem decidido as Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO ALEGADO PERÍODO EM 

QUE O MEDIDOR TERIA ATUADO DE MODO ADULTERADO. 

IMPOSSIBILIDAE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO COMO FORMA DE 

COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005354493, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 25/06/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005354493 RS, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Data de Julgamento: 25/06/2015, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2015); Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); A sistemática da 

responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. No que 

concerne aos danos morais, a sua reparação é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a falha na prestação dos serviços da parte 

ré. Verifica-se que o autor teve seu nome negativado por dívida 

inexistente, e ainda teve o fornecimento de energia suspenso, sendo o 

estabelecimento templo religioso, frequentado por fiéis, causando danos 

de ordem moral que devem ser indenizados. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Outrossim, a ausência 

de solução administrativa, tendo o autor procurado a requerida, anexando 

protocolos, na tentativa de resolver de forma extrajudicial, gerando 

sentimento de frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos 

serviços caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

exordiais, para: - DECLARAR a inexistência dos débitos decorrentes da 

fatura de recuperação de consumo referente ao mês de JUNHO de 2017, 

no valor de R$ R$ 244,13 (duzentos e quarenta e quatro reais e treze 

centavos), unidade consumidora nº 6/1093466-9, objeto desta lide, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por qualquer 

meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

Autora, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 244,13 

(duzentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. 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. À submissão do Juiz Togado para fins 

do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza 

Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

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, 14 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: 1000183-61.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GONCALVES DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

ELAINE GOMES ALVARENGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO (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. 1000183-61.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JANETE GONCALVES DE 

SOUSA SILVA REQUERIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES 

LIMITADA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispenso o relatório, 
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autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JANETE GONCALVES 

DE SOUSA SILVA em desfavor de EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES 

LIMITADA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. No que 

se refere ao pedido de conexão, é inegável a evolução alcançada em 

nosso sistema jurídico com o Novo Código de Processo Civil. Dentre as 

quais, merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, a inovação 

prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos para 

julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles. A referida norma dispõe sobre regra de 

conexão mais flexível no processo civil. Sobre o tema comenta Fredie 

Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece 

entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação 

jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas 

relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminariade […]. Desta forma, ante o vínculo entre as relações 

discutidas, e ainda por não haver prejuízo, haja vista que se encontram em 

fase de julgamento, determino a CONEXÃO entre as demandas 

1000183-61.2017.8.11.0038 e 1000178-39.2017.8.11.0038. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento 

do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, sendo a 

parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos 

termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor 

– CDC. Em síntese sustenta a parte autora que adquiriu no site da 

requerida passagem para viajar na data de 12/05/2017, as 06h36min 

horas, utilizando o cartão de credito da sua cunhada, e que após 

aquisição e contato com o nº 0800 728 0044, foi informada que para a 

troca do voucher teria que comparecer em qualquer guichê da Gontijo, 

sendo necessário apresentar o voucher e o cartão de crédito utilizado 

para efetuar a compra. Desta feita, nada data da viagem a autora 

juntamente com sua cunhada, proprietária do cartão de credito, dirigiu ao 

entroncamento do Cacho, local mais próximo deste Município de 

Araputanga-MT, onde possui guichê da empresa requerida, para efetuar a 

troca do voucher e aguardar o embarque para o Estado de Minas Gerais. 

Contudo, foi informada pelo atendente que deveria aguardar até as 08h00, 

para chegada do funcionário responsável pelo sistema, e o que o ônibus 

somente passaria pelo local a partir da 09h00, não lhe causando prejuízos. 

Afirma que foi informada pelo referido funcionário responsável pelo 

sistema que a emissão do voucher não seria possível em razão do 

sistema local estar desatualizado. Aduz que, após horas de tentativa de 

solução pelos funcionários da requerida, contato com o numero 0800, a 

autora somente conseguiu embarcar no referido ônibus as 11h00, após 

adquirir nova passagem, por medo de não conseguir visitar seu genitor 

que se encontrava adoentado. Diante de todos os transtornos 

vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em resolver o problema 

junto aos funcionários da requerida, por mais de 5 horas, busca a tutela 

jurisdicional como garantia de seus direitos. Em defesa a requerida alega 

que a impossibilidade de emissão da passagem deu-se pelo fato da autora 

e sua cunhada não chegarem ao guichê com uma hora de antecedência 

do horário da viagem, bem como que a autora não embarcou com o 

voucher adquirido por sua vontade e de sua cunhada. Afirma inexistência 

de danos morais e requer seja a ação julgada improcedente. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, a boa-fé objetiva é talvez o mais 

importante princípio que norteia o comportamento das partes em suas 

relações, que se resume no dever imposto a quem quer que tome parte em 

relação negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de 

condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. 

Daí decorre múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às 

partes, ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir 

lealmente. Verifica-se que, a autora anexou documentos que comprovam 

a aquisição da referida passagem/voucher via internet (id. 8765849), no 

qual informa que a troca pelo bilhete deverá ocorrer com uma hora de 

antecedência da viagem em qualquer agência da requerida, com 

apresentação de documento com foto e o cartão utilizado na compra. Em 

sua defesa, a reclamada alega que não houve a emissão da passagem, 

posto que, a autora não teria comparecido ao guichê com 1 hora de 

antecedência da viagem. Contudo, verifica-se que a previsão de 

embarque no local escolhido pela autora para embarque (entroncamento 

do cacho), somente ocorreria as 09h21min horas (id. 8765897), tendo 

está comprovado que estava no referido local desde as 06h30min horas 

da manhã. Ademais, a própria requerida em sua contestação afirma que a 

autora/consumidora poderia escolher o local de embarque e desembarque 

(sic) “A ré não impede que o passageiro adquirira um trecho de viagem e 

embarque ou desembarque em outro, como pretendia a autora e sua 

cunhada, pois não pode ferir o direito de ir e vir”. Portanto, não cabe a 

requerida alegar que a autora não estava no local com 1 hora de 

antecedência da viagem, pois está somente teria início, naquele terminal, a 

partir das 09h21min (conforme segundo bilhete emitido no guichê da 

requerida), estando a autora no local com 3 horas de antecedência. Ainda 

que a autora tivesse chegado no local as 5h36min, teria que aguardar o 

funcionário responsável pelo sistema, que só chegaria a partir da 08:00 

horas, conforme informado nos áudios em anexo. Ademais, verifica-se 

pelos áudios anexados, que em momento algum o funcionário da requerida 

informou à autora que a não emissão do bilhete seria em decorrência do 

horário de chegada e sim em razão do sistema da própria requerida. Resta 

comprovado, através dos áudios, que a requerida vende passagens pela 

internet, porém não disponibiliza sistema capaz de atender a troca do 

voucher nas cidades e guichês do interior, como entroncamento do 

Cacho, Pontes e Lacerda e Cáceres, restando o serviço disponível 

apenas na capital Cuiabá, que dista há mais de 300 km, não prestando aos 

consumidores o serviço anunciado e por esses adquirido. A requerida 

ainda alega que o estorno não ocorreu por pedido da cunhada da autora, 

única responsável pela emissão da nova passagem, contudo verifico 

pelos áudios que o funcionário da requerida chegou a sugerir a autora que 

embarcasse até a cidade de Cuiabá-MT (quase 300 km do local que 

estava) para somente lá adquirir o bilhete da passagem, o que foi 

prontamente negado pela autora, posto que, esta viajaria sem nenhum 

documento capaz de comprovar a aquisição da passagem contando 

apenas com a palavra do funcionário que “deixaria conversado”. Ademais, 

teria que apresentar o cartão de crédito utilizado para compra, requisito 

feito pela requerida, e este, conforme afirmado pertencia a sua cunhada, 

que não poderia se deslocar à cidade de Cuiabá, em razão de 

compromissos de trabalho, o que certamente reiniciaria o martírio vivido 

pela autora, que permaneceu tentando resolver junto a requerida por mais 

de 5 horas a simples troca de um bilhete adquirido e pago, por meio da 

ferramenta de compra disponibilizada pela própria requerida. A reclamada 

não se desincumbiu de comprovar quaisquer causas impeditivas, 

modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC, 

já que poderia ter comprovado que o guichê possuía sistema para atender 

devidamente o consumidor e emitir o bilhete de troca de voucher, serviço 

oferecido por esta, quando disponibiliza a compra via internet, deixando de 

informar o consumidor corretamente os problemas que podem surgir. 

Quanto à alegação de que na situação em tela não há o dano moral, 

tem-se que esta não merece prosperar. Entendo que o acontecimento 

espelhado nos autos, em que a parte promovida recebe do consumidor, 

mas não presta corretamente o serviço, enseja transtornos que 

ultrapassam a esfera do mero aborrecimento caracterizando, portanto, 

lesão a sua dignidade. A autora permaneceu tentando resolver junto a 

requerida por mais de 5 horas, e somente quando adquiriu nova passagem 

consegui embarcar para visitar seu genitor enfermo. Outrossim, não cabe 

a requerida alegar que a nova passagem somente foi adquirida porque a 

autora e sua cunhada não quiseram efetuar a troca, posto que, pelos 

áudios, resta claro que já havia tentado de todas as maneiras possíveis e 

aguardado horas sem qualquer solução por parte da requerida, não 

possuindo alternativa senão, a compra de outro bilhete, para não perder o 

ônibus que se aproximava do local de embarque. Nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé 

objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve 

ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 
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execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento 

de modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa 

- aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não 

é suficiente para acolher a pretensão da parte consumidora, mas, no 

contexto retratado nos autos, a postura da requerida potencializa a 

superioridade do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte 

consumidora. Outrossim, a ausência de solução administrativa, gerando 

sentimentos de frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos 

serviços caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, e o que mais 

consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 

269, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a 

parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, 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, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação em litigância de má fé; - PROCEDA-SE o 

APENSAMENTO dos processos 1000183-61.2017.8.11.0038 e 

1000178-39.2017.8.11.0038. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 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: 1000183-61.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GONCALVES DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

ELAINE GOMES ALVARENGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO (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. 1000183-61.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JANETE GONCALVES DE 

SOUSA SILVA REQUERIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES 

LIMITADA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispenso o relatório, 

autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JANETE GONCALVES 

DE SOUSA SILVA em desfavor de EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES 

LIMITADA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. No que 

se refere ao pedido de conexão, é inegável a evolução alcançada em 

nosso sistema jurídico com o Novo Código de Processo Civil. Dentre as 

quais, merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, a inovação 

prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos para 

julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles. A referida norma dispõe sobre regra de 

conexão mais flexível no processo civil. Sobre o tema comenta Fredie 

Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece 

entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação 

jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas 

relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminariade […]. Desta forma, ante o vínculo entre as relações 

discutidas, e ainda por não haver prejuízo, haja vista que se encontram em 

fase de julgamento, determino a CONEXÃO entre as demandas 

1000183-61.2017.8.11.0038 e 1000178-39.2017.8.11.0038. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento 

do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, sendo a 

parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos 

termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor 

– CDC. Em síntese sustenta a parte autora que adquiriu no site da 

requerida passagem para viajar na data de 12/05/2017, as 06h36min 

horas, utilizando o cartão de credito da sua cunhada, e que após 

aquisição e contato com o nº 0800 728 0044, foi informada que para a 

troca do voucher teria que comparecer em qualquer guichê da Gontijo, 

sendo necessário apresentar o voucher e o cartão de crédito utilizado 

para efetuar a compra. Desta feita, nada data da viagem a autora 

juntamente com sua cunhada, proprietária do cartão de credito, dirigiu ao 

entroncamento do Cacho, local mais próximo deste Município de 

Araputanga-MT, onde possui guichê da empresa requerida, para efetuar a 

troca do voucher e aguardar o embarque para o Estado de Minas Gerais. 

Contudo, foi informada pelo atendente que deveria aguardar até as 08h00, 

para chegada do funcionário responsável pelo sistema, e o que o ônibus 

somente passaria pelo local a partir da 09h00, não lhe causando prejuízos. 

Afirma que foi informada pelo referido funcionário responsável pelo 

sistema que a emissão do voucher não seria possível em razão do 

sistema local estar desatualizado. Aduz que, após horas de tentativa de 

solução pelos funcionários da requerida, contato com o numero 0800, a 

autora somente conseguiu embarcar no referido ônibus as 11h00, após 

adquirir nova passagem, por medo de não conseguir visitar seu genitor 

que se encontrava adoentado. Diante de todos os transtornos 

vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em resolver o problema 

junto aos funcionários da requerida, por mais de 5 horas, busca a tutela 

jurisdicional como garantia de seus direitos. Em defesa a requerida alega 
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que a impossibilidade de emissão da passagem deu-se pelo fato da autora 

e sua cunhada não chegarem ao guichê com uma hora de antecedência 

do horário da viagem, bem como que a autora não embarcou com o 

voucher adquirido por sua vontade e de sua cunhada. Afirma inexistência 

de danos morais e requer seja a ação julgada improcedente. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, a boa-fé objetiva é talvez o mais 

importante princípio que norteia o comportamento das partes em suas 

relações, que se resume no dever imposto a quem quer que tome parte em 

relação negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de 

condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. 

Daí decorre múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às 

partes, ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir 

lealmente. Verifica-se que, a autora anexou documentos que comprovam 

a aquisição da referida passagem/voucher via internet (id. 8765849), no 

qual informa que a troca pelo bilhete deverá ocorrer com uma hora de 

antecedência da viagem em qualquer agência da requerida, com 

apresentação de documento com foto e o cartão utilizado na compra. Em 

sua defesa, a reclamada alega que não houve a emissão da passagem, 

posto que, a autora não teria comparecido ao guichê com 1 hora de 

antecedência da viagem. Contudo, verifica-se que a previsão de 

embarque no local escolhido pela autora para embarque (entroncamento 

do cacho), somente ocorreria as 09h21min horas (id. 8765897), tendo 

está comprovado que estava no referido local desde as 06h30min horas 

da manhã. Ademais, a própria requerida em sua contestação afirma que a 

autora/consumidora poderia escolher o local de embarque e desembarque 

(sic) “A ré não impede que o passageiro adquirira um trecho de viagem e 

embarque ou desembarque em outro, como pretendia a autora e sua 

cunhada, pois não pode ferir o direito de ir e vir”. Portanto, não cabe a 

requerida alegar que a autora não estava no local com 1 hora de 

antecedência da viagem, pois está somente teria início, naquele terminal, a 

partir das 09h21min (conforme segundo bilhete emitido no guichê da 

requerida), estando a autora no local com 3 horas de antecedência. Ainda 

que a autora tivesse chegado no local as 5h36min, teria que aguardar o 

funcionário responsável pelo sistema, que só chegaria a partir da 08:00 

horas, conforme informado nos áudios em anexo. Ademais, verifica-se 

pelos áudios anexados, que em momento algum o funcionário da requerida 

informou à autora que a não emissão do bilhete seria em decorrência do 

horário de chegada e sim em razão do sistema da própria requerida. Resta 

comprovado, através dos áudios, que a requerida vende passagens pela 

internet, porém não disponibiliza sistema capaz de atender a troca do 

voucher nas cidades e guichês do interior, como entroncamento do 

Cacho, Pontes e Lacerda e Cáceres, restando o serviço disponível 

apenas na capital Cuiabá, que dista há mais de 300 km, não prestando aos 

consumidores o serviço anunciado e por esses adquirido. A requerida 

ainda alega que o estorno não ocorreu por pedido da cunhada da autora, 

única responsável pela emissão da nova passagem, contudo verifico 

pelos áudios que o funcionário da requerida chegou a sugerir a autora que 

embarcasse até a cidade de Cuiabá-MT (quase 300 km do local que 

estava) para somente lá adquirir o bilhete da passagem, o que foi 

prontamente negado pela autora, posto que, esta viajaria sem nenhum 

documento capaz de comprovar a aquisição da passagem contando 

apenas com a palavra do funcionário que “deixaria conversado”. Ademais, 

teria que apresentar o cartão de crédito utilizado para compra, requisito 

feito pela requerida, e este, conforme afirmado pertencia a sua cunhada, 

que não poderia se deslocar à cidade de Cuiabá, em razão de 

compromissos de trabalho, o que certamente reiniciaria o martírio vivido 

pela autora, que permaneceu tentando resolver junto a requerida por mais 

de 5 horas a simples troca de um bilhete adquirido e pago, por meio da 

ferramenta de compra disponibilizada pela própria requerida. A reclamada 

não se desincumbiu de comprovar quaisquer causas impeditivas, 

modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC, 

já que poderia ter comprovado que o guichê possuía sistema para atender 

devidamente o consumidor e emitir o bilhete de troca de voucher, serviço 

oferecido por esta, quando disponibiliza a compra via internet, deixando de 

informar o consumidor corretamente os problemas que podem surgir. 

Quanto à alegação de que na situação em tela não há o dano moral, 

tem-se que esta não merece prosperar. Entendo que o acontecimento 

espelhado nos autos, em que a parte promovida recebe do consumidor, 

mas não presta corretamente o serviço, enseja transtornos que 

ultrapassam a esfera do mero aborrecimento caracterizando, portanto, 

lesão a sua dignidade. A autora permaneceu tentando resolver junto a 

requerida por mais de 5 horas, e somente quando adquiriu nova passagem 

consegui embarcar para visitar seu genitor enfermo. Outrossim, não cabe 

a requerida alegar que a nova passagem somente foi adquirida porque a 

autora e sua cunhada não quiseram efetuar a troca, posto que, pelos 

áudios, resta claro que já havia tentado de todas as maneiras possíveis e 

aguardado horas sem qualquer solução por parte da requerida, não 

possuindo alternativa senão, a compra de outro bilhete, para não perder o 

ônibus que se aproximava do local de embarque. Nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé 

objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve 

ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento 

de modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa 

- aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não 

é suficiente para acolher a pretensão da parte consumidora, mas, no 

contexto retratado nos autos, a postura da requerida potencializa a 

superioridade do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte 

consumidora. Outrossim, a ausência de solução administrativa, gerando 

sentimentos de frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos 

serviços caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, e o que mais 

consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 

269, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a 

parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, 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, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação em litigância de má fé; - PROCEDA-SE o 

APENSAMENTO dos processos 1000183-61.2017.8.11.0038 e 

1000178-39.2017.8.11.0038. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 
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recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 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: 1000361-10.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIELI GONCALVES MERINO (ADVOGADO(A))

M R NEVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAYNE DA SILVA CATTO (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. 1000361-10.2017.8.11.0038 REQUERENTE: M R NEVES DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: JAYNE DA SILVA CATTO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por M R NEVES DE 

OLIVEIRA - ME em desfavor de JAYNE DA SILVA CATTO. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Da Revelia Ressai 

dos autos que, quando da audiência, tentada a conciliação, esta restou 

frustrada, haja vista que a parte reclamada, apesar de citada (id. 

11832709), não compareceu ao ato, o que enseja o reconhecimento de 

sua revelia. Dispõe o art. 20, da Lei n.º 9.099/95: “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”. Assim, 

no sistema dos Juizados Especiais o efeito principal da revelia – 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor – decorre da 

ausência do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento. Considerando que a parte reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação, tampouco contestou a presente ação, 

reconheço sua revelia. Analisando as alegações da parte reclamante, 

verifico que os fatos narrados na inicial conduzem às consequências 

pretendidas pela mesma. O nexo de causalidade encontra-se no fato de 

que se a parte reclamada tivesse efetuado o pagamento integral do débito, 

a reclamante não experimentaria qualquer tipo de prejuízo financeiro. Além 

do mais, os documentos que acompanham a exordial são provas 

plausíveis da dívida assumida. No caso, operou-se ainda a revelia, uma 

vez que a parte ré, devidamente citada, não compareceu em juízo, nem 

sequer apresentou defesa. Dessa forma, os fatos alegados pela parte 

reclamante presumem-se verdadeiros, nos termos do que determina o 

artigo 344 do NCPC. Dessa forma, pelas considerações acima expendidas, 

a condenação da parte reclamada ao pagamento do débito no valor de R$ 

446,27 (quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos), é 

medida que se impõe. Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para: - DECRETAR a REVELIA da parte requerida, com 

fundamento no art. 20, da Lei nº 9.099/95; - JULGAR PROCEDENTE o 

pedido formulado na exordial para condenar a parte Requerida a PAGAR à 

parte Autora, o valor de R$ 446,27 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 

vinte e sete centavos), corrigido monetariamente – Enunciado n. 562 da 

Súmula do STF -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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 inadimplemento da obrigação positiva e líquida - 

termo – mora ex re - CC/02, art. 397, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. 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, 14 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: 8009999-84.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MAYQUEL RANDERSON PEREIRA PACHECO (REQUERENTE)

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES (ADVOGADO(A))

RICARDO MAMEDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (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. 8009999-84.2013.8.11.0038 REQUERENTE: MAYQUEL RANDERSON 

PEREIRA PACHECO REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se 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 MAYQUEL RANDERSON PEREIRA 

PACHECO em desfavor de L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME. É o 

necessário. Decido. Foram realizadas tentativas de penhora online (id. 

5335897, e 5336037), as quais restaram infrutífera. O autor foi intimado 

para apresentar bens, contudo não logrou êxito na localização de valores 

ou bens. Não logrando êxito em indicar bens passíveis de penhora, 

providência essencial ao regular andamento do feito, a extinção é medida 

que se impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, se aplica 

às execuções de título judicial e extrajudicial – Enunciado n. 75 do 

FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Isso posto, 

com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO e AUTORIZO a devolução dos documentos ao 

credor/exequente, caso algum original tenha sido apresentado/entregue 

na Secretaria do Juizado Especial quando do processamento. Esgotados 

os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, caso 

requerido expressamente pelo credor e assumindo o compromisso de 

informar o adimplemento/pagamento, EXPEÇA certidão de dívida para fins 

de inscr ição do devedor /executado no  cadas t ro  de 

inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, sob sua 

responsabilidade, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. 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, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 
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futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 

no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. 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. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

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, 14 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: 1000178-39.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BEATRIZ SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

ELAINE GOMES ALVARENGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO (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. 1000178-39.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CARLA BEATRIZ SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispenso o relatório, autorizada pelo 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CARLA BEATRIZ SILVA FERREIRA em 

desfavor de EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. No que se refere ao pedido de conexão, é 

inegável a evolução alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo 

Código de Processo Civil. Dentre as quais, merece destaque, por 

aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in 

verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. A 

referida norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo 

civil. Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, 

decorrerá do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas 

litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo 

examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, 

mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. 

Desta forma, ante o vínculo entre as relações discutidas, e ainda por não 

haver prejuízo, haja vista que se encontram em fase de julgamento, 

determino a CONEXÃO entre as demandas 1000183-61.2017.8.11.0038 e 

1000178-39.2017.8.11.0038. Presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No caso há relação 

consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte 

ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em síntese sustenta a parte 

autora que adquiriu no site da requerida passagem para sua cunhada, 

Sra. Janete Gonçalves de Souza, viajar na data de 12/05/2017, as 

06h36min horas, utilizando seu cartão de credito, e que após aquisição e 

contato com o nº 0800 728 0044, foi informada que para a troca do 

voucher seria necessário apresentar o voucher e o cartão de crédito 

utilizado para efetuar a compra. Desta feita, na data da viagem a autora 

juntamente com sua cunhada, se dirigiu ao entroncamento do Cacho, local 

mais próximo deste Município de Araputanga-MT, onde possui guichê da 

empresa requerida, para efetuar a troca do voucher. Contudo, foi 

informada pelo atendente que deveria aguardar até as 08h00, para 

chegada do funcionário responsável pelo sistema, e o que o ônibus 

somente passaria pelo local a partir da 09h00, não causando prejuízos. 

Afirma que, foi informada pelo referido funcionário responsável pelo 

sistema que a emissão do voucher não seria possível em razão do 

sistema local estar desatualizado, sendo efetuada diversas tentativas de 

solução pelos funcionários da requerida, ligações para a central, contato 

com o número 0800, sem êxito, necessitando adquirir outra passagem 

para que sua cunhada conseguisse embarcar no referido ônibus as 

11h00, ante a necessidade de esta visitar seu genitor que se encontrava 

adoentado. Aduz que, não recebeu o reembolso da passagem compra via 

internet, e diante de todos os transtornos vivenciados, bem como, pela 

tentativa frustrada em resolver o problema junto aos funcionários da 

requerida, por mais de 04 horas, busca a tutela jurisdicional como garantia 

de seus direitos. Em defesa a requerida alega que a impossibilidade de 

emissão da passagem deu-se pelo fato da autora e sua cunhada não 

chegarem ao guichê com uma hora de antecedência do horário da viagem, 

bem como que a autora adquiriu novo bilhete por sua vontade. Afirma 

inexistência de danos morais e requer seja a ação julgada improcedente. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Destaco, nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, a boa-fé objetiva é talvez o 

mais importante princípio que norteia o comportamento das partes em suas 

relações, que se resume no dever imposto a quem quer que tome parte em 

relação negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de 

condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. 

Daí decorre múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às 

partes, ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir 

lealmente. Verifica-se que, a autora anexou documentos que comprovam 

a aquisição da referida passagem/voucher via internet (id. 8765849), no 

qual informa que a troca pelo bilhete deverá ocorrer com 01 hora de 

antecedência da viagem, em qualquer agência da requerida, com 

apresentação de documento com foto e o cartão utilizado na compra. Em 

sua defesa, a reclamada alega que não houve a emissão da passagem, 

posto que, a autora não teria comparecido ao guichê com 01 hora de 

antecedência da viagem. Contudo, verifica-se que a previsão de 

embarque no local escolhido para embarque (entroncamento do Cacho), 

somente ocorreria as 09h21min horas (id. 8765897), tendo está 

comprovado que estava no referido local desde as 06h30min horas da 

manhã. Ademais, a própria requerida em sua contestação afirma que, a 

autora/consumidora poderia escolher o local de embarque e desembarque 

(sic) “A ré não impede que o passageiro adquirira um trecho de viagem e 

embarque ou desembarque em outro, como pretendia a autora e sua 

cunhada, pois não pode ferir o direito de ir e vir”. Portanto, não cabe a 

requerida alegar que a autora não estava no local com 01 hora de 

antecedência da viagem para troca do voucher, pois está somente teria 

início, naquele terminal, a partir das 09h21min (conforme segundo bilhete 

emitido no guichê da requerida), estando a autora no local com 03 horas 

de antecedência. Ainda que, a autora tivesse chegado no local as 

5h36min, a mesma teria que aguardar o funcionário responsável pelo 

sistema, que só chegaria a partir da 08:00 horas, conforme informado nos 

áudios em anexo. Ademais, verifica-se pelos áudios anexados, que em 

nenhum momento o funcionário da requerida, informou a autora que a não 

emissão do bilhete seria em decorrência do horário de chegada, e sim em 

razão do sistema da própria requerida. Resta comprovado, através dos 

áudios, que a requerida vende passagens pela internet, porém não 

disponibiliza sistema capaz de atender a troca do voucher nas cidades e 

guichês do interior, como entroncamento do Cacho, Pontes e Lacerda e 
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Cáceres, restando o serviço disponível apenas na capital Cuiabá, que 

dista há mais de 300 km, não prestando aos consumidores o serviço 

anunciado, e por estes adquirido. A requerida ainda alega que, o estorno 

não ocorreu por pedido da autora, única responsável pela emissão da 

nova passagem, contudo, verifica-se pelos áudios que, o funcionário da 

requerida chegou a sugerir que a cunhada da autora que embarcasse até 

a cidade de Cuiabá-MT (quase 300 km do local que estava), para somente 

lá adquirir o bilhete da passagem, o que foi prontamente negado pela 

autora, posto que, sua cunhada viajaria sem nenhum documento capaz de 

comprovar a aquisição da passagem, contando apenas com a palavra do 

funcionário que “deixaria conversado”. Ademais, teria que enviar seu 

cartão de crédito utilizado para compra, requisito feito pela requerida, já 

que não poderia se deslocar à cidade de Cuiabá, em razão de 

compromissos de trabalho. A reclamada não se desincumbiu de 

comprovar quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do 

direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC, já que poderia ter comprovado 

que o guichê possuía sistema para atender devidamente o consumidor e 

emitir o bilhete de troca de voucher, serviço oferecido por esta quando 

disponibiliza a compra via internet, deixando de informar o consumidor 

corretamente os problemas que podem surgir. No que se refere aos danos 

materiais, é de se destacar, que conforme pacífica e reiterada 

jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, 

ao contrário dos danos morais, não são presumíveis. Para que haja a 

condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte Requerente 

comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que 

suportou, em decorrência do ato ilícito, o que fora feito pela autora 

somente com relação ao valor pago pela passagem adquirida pela internet, 

que não foi utilizada por ausência de troca do voucher pela requerida. 

Portanto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de dano material, o qual deverá 

ser ressarcido no valor de R$ 298,99 (duzentos e noventa e oito reais e 

noventa e nove centavos). Indefiro o pedido de ressarcimento do valor 

atribuído como despesa de combustível, haja vista que, a referida viagem 

deveria ser realizada de qualquer modo, haja vista, a distância do referido 

guichê onde o ônibus passaria para embarque, não tendo a despesa 

ocorrido por responsabilidade da requerida. Quanto à alegação de que na 

situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida recebe do consumidor, mas não presta corretamente o 

serviço, enseja transtornos que ultrapassam a esfera do mero 

aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. A autora 

permaneceu tentando resolver junto a requerida por mais de 04 horas, e 

somente quando adquiriu nova passagem consegui embarcar sua 

cunhada, as 11h00. Outrossim, não cabe a requerida alegar que a nova 

passagem somente foi adquirida porque a autora e sua cunhada não 

quiseram efetuar a troca, posto que, pelos áudios, resta claro que, a 

mesma já havia tentado de todas as maneiras possíveis, e aguardado 

horas, sem qualquer solução por parte da requerida, não possuindo 

alternativa, senão a compra de outro bilhete, para não perder o ônibus que 

se aproximava do local de embarque. Nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança 

busca proteger a confiança que o consumidor deposita no vínculo 

contratual, mas especificamente na prestação contratual, na sua 

adequação ao fim que razoavelmente dele se espera, tutelando também a 

confiança depositada na segurança do produto ou do serviço prestado. 

De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo 

que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele 

que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, 

assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não 

é suficiente para acolher a pretensão da parte consumidora, mas, no 

contexto retratado nos autos, a postura da requerida potencializa a 

superioridade do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte 

consumidora. Outrossim, a ausência de solução administrativa, gerando 

sentimentos de frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos 

serviços caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, e o que mais 

consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 

269, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a 

parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 298,99 (duzentos e noventa e oito 

reais e noventa e nove centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, 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, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação em litigância de má fé; - PROCEDA-SE o 

APENSAMENTO dos processos 1000183-61.2017.8.11.0038 e 

1000178-39.2017.8.11.0038. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 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: 1000178-39.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BEATRIZ SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

ELAINE GOMES ALVARENGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)
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YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO (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. 1000178-39.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CARLA BEATRIZ SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispenso o relatório, autorizada pelo 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CARLA BEATRIZ SILVA FERREIRA em 

desfavor de EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. No que se refere ao pedido de conexão, é 

inegável a evolução alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo 

Código de Processo Civil. Dentre as quais, merece destaque, por 

aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in 

verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. A 

referida norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo 

civil. Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, 

decorrerá do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas 

litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo 

examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, 

mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. 

Desta forma, ante o vínculo entre as relações discutidas, e ainda por não 

haver prejuízo, haja vista que se encontram em fase de julgamento, 

determino a CONEXÃO entre as demandas 1000183-61.2017.8.11.0038 e 

1000178-39.2017.8.11.0038. Presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No caso há relação 

consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte 

ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em síntese sustenta a parte 

autora que adquiriu no site da requerida passagem para sua cunhada, 

Sra. Janete Gonçalves de Souza, viajar na data de 12/05/2017, as 

06h36min horas, utilizando seu cartão de credito, e que após aquisição e 

contato com o nº 0800 728 0044, foi informada que para a troca do 

voucher seria necessário apresentar o voucher e o cartão de crédito 

utilizado para efetuar a compra. Desta feita, na data da viagem a autora 

juntamente com sua cunhada, se dirigiu ao entroncamento do Cacho, local 

mais próximo deste Município de Araputanga-MT, onde possui guichê da 

empresa requerida, para efetuar a troca do voucher. Contudo, foi 

informada pelo atendente que deveria aguardar até as 08h00, para 

chegada do funcionário responsável pelo sistema, e o que o ônibus 

somente passaria pelo local a partir da 09h00, não causando prejuízos. 

Afirma que, foi informada pelo referido funcionário responsável pelo 

sistema que a emissão do voucher não seria possível em razão do 

sistema local estar desatualizado, sendo efetuada diversas tentativas de 

solução pelos funcionários da requerida, ligações para a central, contato 

com o número 0800, sem êxito, necessitando adquirir outra passagem 

para que sua cunhada conseguisse embarcar no referido ônibus as 

11h00, ante a necessidade de esta visitar seu genitor que se encontrava 

adoentado. Aduz que, não recebeu o reembolso da passagem compra via 

internet, e diante de todos os transtornos vivenciados, bem como, pela 

tentativa frustrada em resolver o problema junto aos funcionários da 

requerida, por mais de 04 horas, busca a tutela jurisdicional como garantia 

de seus direitos. Em defesa a requerida alega que a impossibilidade de 

emissão da passagem deu-se pelo fato da autora e sua cunhada não 

chegarem ao guichê com uma hora de antecedência do horário da viagem, 

bem como que a autora adquiriu novo bilhete por sua vontade. Afirma 

inexistência de danos morais e requer seja a ação julgada improcedente. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Destaco, nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, a boa-fé objetiva é talvez o 

mais importante princípio que norteia o comportamento das partes em suas 

relações, que se resume no dever imposto a quem quer que tome parte em 

relação negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de 

condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. 

Daí decorre múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às 

partes, ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir 

lealmente. Verifica-se que, a autora anexou documentos que comprovam 

a aquisição da referida passagem/voucher via internet (id. 8765849), no 

qual informa que a troca pelo bilhete deverá ocorrer com 01 hora de 

antecedência da viagem, em qualquer agência da requerida, com 

apresentação de documento com foto e o cartão utilizado na compra. Em 

sua defesa, a reclamada alega que não houve a emissão da passagem, 

posto que, a autora não teria comparecido ao guichê com 01 hora de 

antecedência da viagem. Contudo, verifica-se que a previsão de 

embarque no local escolhido para embarque (entroncamento do Cacho), 

somente ocorreria as 09h21min horas (id. 8765897), tendo está 

comprovado que estava no referido local desde as 06h30min horas da 

manhã. Ademais, a própria requerida em sua contestação afirma que, a 

autora/consumidora poderia escolher o local de embarque e desembarque 

(sic) “A ré não impede que o passageiro adquirira um trecho de viagem e 

embarque ou desembarque em outro, como pretendia a autora e sua 

cunhada, pois não pode ferir o direito de ir e vir”. Portanto, não cabe a 

requerida alegar que a autora não estava no local com 01 hora de 

antecedência da viagem para troca do voucher, pois está somente teria 

início, naquele terminal, a partir das 09h21min (conforme segundo bilhete 

emitido no guichê da requerida), estando a autora no local com 03 horas 

de antecedência. Ainda que, a autora tivesse chegado no local as 

5h36min, a mesma teria que aguardar o funcionário responsável pelo 

sistema, que só chegaria a partir da 08:00 horas, conforme informado nos 

áudios em anexo. Ademais, verifica-se pelos áudios anexados, que em 

nenhum momento o funcionário da requerida, informou a autora que a não 

emissão do bilhete seria em decorrência do horário de chegada, e sim em 

razão do sistema da própria requerida. Resta comprovado, através dos 

áudios, que a requerida vende passagens pela internet, porém não 

disponibiliza sistema capaz de atender a troca do voucher nas cidades e 

guichês do interior, como entroncamento do Cacho, Pontes e Lacerda e 

Cáceres, restando o serviço disponível apenas na capital Cuiabá, que 

dista há mais de 300 km, não prestando aos consumidores o serviço 

anunciado, e por estes adquirido. A requerida ainda alega que, o estorno 

não ocorreu por pedido da autora, única responsável pela emissão da 

nova passagem, contudo, verifica-se pelos áudios que, o funcionário da 

requerida chegou a sugerir que a cunhada da autora que embarcasse até 

a cidade de Cuiabá-MT (quase 300 km do local que estava), para somente 

lá adquirir o bilhete da passagem, o que foi prontamente negado pela 

autora, posto que, sua cunhada viajaria sem nenhum documento capaz de 

comprovar a aquisição da passagem, contando apenas com a palavra do 

funcionário que “deixaria conversado”. Ademais, teria que enviar seu 

cartão de crédito utilizado para compra, requisito feito pela requerida, já 

que não poderia se deslocar à cidade de Cuiabá, em razão de 

compromissos de trabalho. A reclamada não se desincumbiu de 

comprovar quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do 

direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC, já que poderia ter comprovado 

que o guichê possuía sistema para atender devidamente o consumidor e 

emitir o bilhete de troca de voucher, serviço oferecido por esta quando 

disponibiliza a compra via internet, deixando de informar o consumidor 

corretamente os problemas que podem surgir. No que se refere aos danos 

materiais, é de se destacar, que conforme pacífica e reiterada 

jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, 

ao contrário dos danos morais, não são presumíveis. Para que haja a 

condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte Requerente 

comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que 

suportou, em decorrência do ato ilícito, o que fora feito pela autora 

somente com relação ao valor pago pela passagem adquirida pela internet, 

que não foi utilizada por ausência de troca do voucher pela requerida. 

Portanto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de dano material, o qual deverá 

ser ressarcido no valor de R$ 298,99 (duzentos e noventa e oito reais e 

noventa e nove centavos). Indefiro o pedido de ressarcimento do valor 

atribuído como despesa de combustível, haja vista que, a referida viagem 

deveria ser realizada de qualquer modo, haja vista, a distância do referido 
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guichê onde o ônibus passaria para embarque, não tendo a despesa 

ocorrido por responsabilidade da requerida. Quanto à alegação de que na 

situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida recebe do consumidor, mas não presta corretamente o 

serviço, enseja transtornos que ultrapassam a esfera do mero 

aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. A autora 

permaneceu tentando resolver junto a requerida por mais de 04 horas, e 

somente quando adquiriu nova passagem consegui embarcar sua 

cunhada, as 11h00. Outrossim, não cabe a requerida alegar que a nova 

passagem somente foi adquirida porque a autora e sua cunhada não 

quiseram efetuar a troca, posto que, pelos áudios, resta claro que, a 

mesma já havia tentado de todas as maneiras possíveis, e aguardado 

horas, sem qualquer solução por parte da requerida, não possuindo 

alternativa, senão a compra de outro bilhete, para não perder o ônibus que 

se aproximava do local de embarque. Nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança 

busca proteger a confiança que o consumidor deposita no vínculo 

contratual, mas especificamente na prestação contratual, na sua 

adequação ao fim que razoavelmente dele se espera, tutelando também a 

confiança depositada na segurança do produto ou do serviço prestado. 

De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo 

que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele 

que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, 

assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não 

é suficiente para acolher a pretensão da parte consumidora, mas, no 

contexto retratado nos autos, a postura da requerida potencializa a 

superioridade do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte 

consumidora. Outrossim, a ausência de solução administrativa, gerando 

sentimentos de frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos 

serviços caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, e o que mais 

consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 

269, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a 

parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 298,99 (duzentos e noventa e oito 

reais e noventa e nove centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, 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, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação em litigância de má fé; - PROCEDA-SE o 

APENSAMENTO dos processos 1000183-61.2017.8.11.0038 e 

1000178-39.2017.8.11.0038. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 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, 14 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: 1000306-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (ADVOGADO(A))

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA PERPETUA PINHEIRO DA SILVA (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. 1000306-59.2017.8.11.0038 REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 

REQUERIDO: MARILZA PERPETUA PINHEIRO DA SILVA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da 

Lei n. 9.099/95, proposta por R P OTENIO MERCADO - EPP em desfavor de 

MARILZA PERPETUA PINHEIRO DA SILVA. É o necessário. Decido. Em 

audiência de conciliação a requerida ofereceu proposta de acordo, a qual 

foi aceita pelo autor (12357483), nos seguintes termos: “A reclamada se 

obriga a efetuar o pagamento ao reclamante da importância de R$ 

3.000,00 (três reais), em 10 (dez) parcelas iguais, mensais e sucessivas, 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), todo dia 15 do mês, com 

vencimento da primeira parcela no dia 15/04/2018 e a última em 

15/01/2019, mediante fornecimento de recibo, no estabelecimento 

empresarial do reclamante”. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 
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contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. 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”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. 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, 14 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: 1000306-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (ADVOGADO(A))

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA PERPETUA PINHEIRO DA SILVA (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. 1000306-59.2017.8.11.0038 REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 

REQUERIDO: MARILZA PERPETUA PINHEIRO DA SILVA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da 

Lei n. 9.099/95, proposta por R P OTENIO MERCADO - EPP em desfavor de 

MARILZA PERPETUA PINHEIRO DA SILVA. É o necessário. Decido. Em 

audiência de conciliação a requerida ofereceu proposta de acordo, a qual 

foi aceita pelo autor (12357483), nos seguintes termos: “A reclamada se 

obriga a efetuar o pagamento ao reclamante da importância de R$ 

3.000,00 (três reais), em 10 (dez) parcelas iguais, mensais e sucessivas, 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), todo dia 15 do mês, com 

vencimento da primeira parcela no dia 15/04/2018 e a última em 

15/01/2019, mediante fornecimento de recibo, no estabelecimento 

empresarial do reclamante”. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. 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”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. 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, 14 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: 1000306-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (ADVOGADO(A))

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA PERPETUA PINHEIRO DA SILVA (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. 1000306-59.2017.8.11.0038 REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 

REQUERIDO: MARILZA PERPETUA PINHEIRO DA SILVA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da 

Lei n. 9.099/95, proposta por R P OTENIO MERCADO - EPP em desfavor de 

MARILZA PERPETUA PINHEIRO DA SILVA. É o necessário. Decido. Em 

audiência de conciliação a requerida ofereceu proposta de acordo, a qual 

foi aceita pelo autor (12357483), nos seguintes termos: “A reclamada se 

obriga a efetuar o pagamento ao reclamante da importância de R$ 

3.000,00 (três reais), em 10 (dez) parcelas iguais, mensais e sucessivas, 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), todo dia 15 do mês, com 

vencimento da primeira parcela no dia 15/04/2018 e a última em 

15/01/2019, mediante fornecimento de recibo, no estabelecimento 

empresarial do reclamante”. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. 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”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 
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SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. 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, 14 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: 1000307-44.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA MARIA DOS SANTOS SOUZA (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. 1000307-44.2017.8.11.0038 REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 

REQUERIDO: VANDA MARIA DOS SANTOS SOUZA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por R P 

OTENIO MERCADO - EPP em desfavor de VANDA MARIA DOS SANTOS 

SOUZA. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Decido. Da Revelia Ressai dos autos que, quando da audiência, tentada a 

conciliação, esta restou frustrada, haja vista que a parte reclamada, 

apesar de citada (id. 12014321), não compareceu ao ato, o que enseja o 

reconhecimento de sua revelia. Dispõe o art. 20, da Lei n.º 9.099/95: “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”. Assim, no sistema dos Juizados Especiais o efeito principal da 

revelia – presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor – 

decorre da ausência do réu à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento. Considerando que a parte reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação, tampouco contestou a presente 

ação, reconheço sua revelia. Analisando as alegações da parte 

reclamante, verifico que os fatos narrados na inicial conduzem às 

consequências pretendidas pela mesma. O nexo de causalidade 

encontra-se no fato de que se a parte reclamada tivesse efetuado o 

pagamento integral do débito, a reclamante não experimentaria qualquer 

tipo de prejuízo financeiro. Além do mais, os documentos que 

acompanham a exordial são provas plausíveis da dívida assumida. No 

caso, operou-se ainda a revelia, uma vez que a parte ré, devidamente 

citada, não compareceu em juízo, nem sequer apresentou defesa. Dessa 

forma, os fatos alegados pela parte reclamante presumem-se verdadeiros, 

nos termos do que determina o artigo 344 do NCPC. Dessa forma, pelas 

considerações acima expendidas, a condenação da parte reclamada ao 

pagamento do débito no valor de R$ 1.050,51 (um mil, cinquenta reais e 

cinquenta e um centavos), é medida que se impõe. Diante do exposto e, 

por tudo mais que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: - DECRETAR a 

REVELIA da parte requerida, com fundamento no art. 20, da Lei nº 

9.099/95; - JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para 

condenar a parte Requerida a PAGAR à parte Autora, o valor de R$ 

1.050,51 (um mil, cinquenta reais e cinquenta e um centavos), corrigido 

monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, 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 

inadimplemento da obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - 

CC/02, art. 397, caput. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. 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, 14 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: 1000379-31.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

IVANIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVELUZ REZENDE DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 14 de setembro de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- MT16216/O-O 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: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2019 Hora: 15:00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000379-31.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

10.256,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: IVANIA DE OLIVEIRA 

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

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 47/2018-DF A Doutora Marina Carlos França, Juíza de 

Direito e Diretora do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,   

CONSIDERANDO que a Servidora Glória de Jesus Pereira Santana, 

Matrícula 1117, Designada Gestora Geral de 1ª Entrância, na Central de 

Administração do Fórum desta Comarca, irá usufruir 10 dias de férias 

referente ao exercício de 2017, no período de 22 a 31/10/2018.     R E S O 

L V E:       DESIGNAR Estevaldo Henrique Portela Bandeira, matrícula 

34347, Técnico Judiciário PTJ, para exercer, a Função de Gestor Geral 

Substituto na Central de Administração, no período de 22 a 31/10/2018.     

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.   

Arenápolis-MT, 12 de setembro de 2018     MARINA CARLOS FRANÇA 

Juíza de Direito      table

 PORTARIA Nº. 47/2018-DF

 A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,
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 CONSIDERANDO que a Servidora Glória de Jesus Pereira Santana, 

Matrícula 1117, Designada Gestora Geral de 1ª Entrância, na Central de 

Administração do Fórum desta Comarca, irá usufruir 10 dias de férias 

referente ao exercício de 2017, no período de 22 a 31/10/2018.

 R E S O L V E:

 DESIGNAR Estevaldo Henrique Portela Bandeira, matrícula 34347, Técnico 

Judiciário PTJ, para exercer, a Função de Gestor Geral Substituto na 

Central de Administração, no período de 22 a 31/10/2018.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Arenápolis-MT, 12 de setembro de 2018

 MARINA CARLOS FRANÇA

 Juíza de Direito

PORTARIA Nº. 51/2018-DF A Doutora Marina Carlos França, Juíza de 

Direito e Diretora do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,   

CONSIDERANDO que a Servidora Glória de Jesus Pereira Santana, 

Matrícula 1117, Designada Gestora Geral de 1ª Entrância, na Central de 

Administração do Fórum desta Comarca, irá usufruir 05 dias de 

compensatórias no período de 05 a 09/11//2018.     R E S O L V E:       

DESIGNAR Estevaldo Henrique Portela Bandeira, Matrícula 34347, Técnico 

Judiciário PTJ, para exercer, a Função de Gestor Geral Substituto, na 

Central de Administração, no período de 05 a 09/11/2018.     Publique-se. 

Registre. Cumpra-se.   Arenápolis-MT, 12 de setembro de 2018       

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito      table

 PORTARIA Nº. 51/2018-DF

 A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a Servidora Glória de Jesus Pereira Santana, 

Matrícula 1117, Designada Gestora Geral de 1ª Entrância, na Central de 

Administração do Fórum desta Comarca, irá usufruir 05 dias de 

compensatórias no período de 05 a 09/11//2018.

 R E S O L V E:

 DESIGNAR Estevaldo Henrique Portela Bandeira, Matrícula 34347, Técnico 

Judiciário PTJ, para exercer, a Função de Gestor Geral Substituto, na 

Central de Administração, no período de 05 a 09/11/2018.

 Publique-se. Registre. Cumpra-se.

 Arenápolis-MT, 12 de setembro de 2018

 MARINA CARLOS FRANÇA

 Juíza de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61706 Nr: 3359-04.2017.811.0026

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale da Serra Indústria e Comércio de 

Alimentos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista a Carta Precatória expedida para a comarca de 

Tangará da Serra/MT, com a finalidade de Citação, bem como a 

designação de audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 

06/11/2018, às 13h, a ser realizada no CEJUSC da Comarca de 

Arenápolis/MT, impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via 

DJE/MT, através de seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para 

que no prazo de 05(cinco) dias comprove o pertinente preparo da referida 

missiva e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71143 Nr: 3138-84.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia da Silva Crispim de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que para cumprimento do presente mandado são 03 atos 

(busca, apreensão e citação), bem como, se faz necessário 02 Oficiais de 

Justiça, assim, o valor total a ser recolhido é de R$ 1128,00 (mil cento e 

vinte e oito reais) verifica-se que o valor de R$ 376,00 (trezentos e 

setenta e seis reais) é insuficiente. Portanto, INTIMO a parte autora, 

através de seu advogado constituído, via Dje, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providenciar a complementação da diligência do senhor Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais). Após 

o pagamento da diligência, colacionar aos autos a respectiva guia e seu 

comprovante de pagamento. Em caso de dúvidas, entrar em contato com 

esta serventia, através do telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41383 Nr: 1553-07.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gomes de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:1662135/MT

 Vistos.1. INTIMEM-SE as partes do teor do ofício requisitório, nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.2. 

Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições de 

Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.3. Aguarde o ofício do 

COREJ com a informação do(s) depósito(s) para expedição de alvará 

judicial.4. Sem prejuízo, considerando que no cálculo (fls. 104/105) 

homologado pelo juízo não consta o valor dos honorários advocatícios, 

INTIME-SE o d. para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o cálculo dos 

honorários.5. Após, oportunize 10 (dez) dias para o Instituto 

manifestar-se.6. Em seguida, havendo concordância, EXPEÇA-SE 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.7. Nada tendo sido impugnado ou requerido 

pelas partes, CUMPRA-SE conforme determinado nos itens 2 e 3 supra.8. 

Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).9. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.10. Sem 

prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o processo,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51624 Nr: 506-56.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everson Marques Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 
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na inicial, e o faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, para confirmar a liminar deferida às fls. 28/30 e 

declarar a inexistência do débito relacionado a fatura vencida em 

08/10/2015 no valor de R$ 178,92 (cento e setenta e oito reais e noventa e 

dois centavos), bem como para condenar a requerida:a) ao pagamento em 

favor do autor, a título de danos morais, do valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a serem atualizados pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais.b) ao 

pagamento das custas, despesas processuais.Deixo de condenar a 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, vez que o autor foi 

assistido pela Defensoria Pública.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que 

deverá ser previamente certificado nos autos, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta 

sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO 

o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52665 Nr: 940-45.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRP-M, SRBPRBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que na decisão proferida a pág. 66 fora deferido o pedido 

de penhora online, PROCEDA-SE com o bloqueio via Sistema BACENJUD.

2. Em seguida, CUMPRA-SE a decisão de pág. 66.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41022 Nr: 1085-43.2012.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando Di Domenico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84.314-SP, 

Marcio Frederico Arruda Montenegro - OAB:15329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO DA ORDEM DE CITAÇÃO/BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO 

NO BOJO DOS PRESENTES AUTOS.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22460 Nr: 978-33.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeruzalém Paranhos da Flores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albert do Carmo Amorim - 

OAB:72847/MG, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A, Jorge 

Jose Justi Waszak - OAB:PR/16.878, Sirlene Elias Ribeiro - 

OAB:PR/28.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Assim, considerando que a requerida não foi citada e que o veículo não 

foi encontrado, deve a ação ter sua classe alterada para execução de 

título extrajudicial.Por todo o exposto, DEFIRO a conversão requerida, 

devendo a Secretaria da Vara proceder a alteração de classe processual, 

a fim de que passe a constar que se trata de execução.Desta feita, 

CITE-SE a executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorado tantos bens quantos forem necessários para garantia 

do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e 

parágrafos do CPC) ou, oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. 

art. 915 do CPC).Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE 

o cônjuge da executada, se casado for, ou a terceiro garantidor, bem 

como providencie o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º 

e 837, todos do NCPC.Havendo pedido de penhora online, em sendo o 

caso, façam-me os autos conclusos.Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC).Sem 

prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o processo, 

DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento 

ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE 

as partes disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6332 Nr: 482-19.2002.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yone Maria Gomes Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dermeval Vilas Boas Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, Francismar Sanches Lopes - OAB:1708-B/MT, 

Luciano de Sales - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iasnaia Pollyana Gusmão 

Sampaio - OAB:7601/MT

 Em cumprimento ao despacho de fl. 768, uma vez retirado os autos em 

carga pelo patrono do autor em 08/08/2018, tendo retornado tão somente 

em 14/09/2018, não havendo, ainda, peças pendentes de juntada, torno os 

autos conclusos ao Gabinete da Vara Única, permanecendo esta 

secretaria no aguardo de ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40249 Nr: 23-65.2012.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Wassem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirelli Silva - OAB:14.440 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII.CONDENO a(s) parte(s) no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais, contudo deixo de 

fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez 

que não foi regularizada a relação processual com a citação da parte 

adversa ou há demonstração de atuação desse profissional de forma 

resistida.Ausente penhora/arresto efetivada nos autos, deixo deferir o 

pedido levantamento e demais relacionados à constrição de bens.Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 542 de 728



 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40417 Nr: 231-49.2012.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Magalhães Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que para cumprimento do presente mandado são 03 atos 

(busca, apreensão e citação), bem como, se faz necessário 02 Oficiais de 

Justiça, assim, o valor recolhido as fls. 70 é insuficiente. Portanto, INTIMO 

a parte autora, através de seu advogado constituído, via Dje, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar a complementação da diligência do 

senhor Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Vistos.

 1. Homologo a desistência da testemunha Maria Aparecida Alves de 

Souza perquirida pelas partes.

2. Neste ato, não foi possível a realização de interrogatório do réu eis que 

não presentes as testemunhas de defesa, portanto, REDESIGNO o ato 

para o dia 31 de outubro de 2018 às 15h20mincom objetivo de inquirir as 

testemunhas Gezi Duarte Borges, Antônio Cid Gomes Aragão e Severino 

Lukas Lima e interrogatório de Valter Gomes de Paula

 Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40436 Nr: 254-92.2012.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do teor certificado pelo Sr. Meirinho às fls. 79, bem como em 

cumprimento ao ‘item IV’ da decisão de fl. 73, INTIMA-SE o autor, na 

pessoa de seu causídico constituído, via Dje, para manifestar-se nos 

autos, Requerendo o que entender de direito, devendo manifestar acerca 

da eventual conversão do pedido em ação de depósito , nos termos do art. 

4° do Dec. Lei n° 911/96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42537 Nr: 617-45.2013.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jader Bruno Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ioneia Ilda Veroneze - 

OAB:MT/9070, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em cumprimento a decisão de fl. 45, INTIMA-SE O 

AUTOR, na pessoa de seu causídico constituído, para, no prazo de 10 

(dez) dias informar se houve o integral cumprimento do acordo firmado, ou 

Requerer o que entender de direito, ficando consignado, desde já, que seu 

silencio importará em presunção de pagamento e consequente extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44089 Nr: 94-96.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que fora certificado pelo Sr. Meirinho que deixou de 

intimar o requerente por insuficiência de endereço (fl. 33-v), bem como 

que consta nos autos que este reside em Campo Novo do Parecis/MT, 

INTIME-SE o Patrono da parte autora para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, informar nos autos o atual endereço do Sr. Mario Pereira da Silva 

(autor), sob pena de extinção.

II. Decorrido os prazos supra in albis, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42685 Nr: 794-09.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. De pronto, considerando que o atendimento na Agência da Previdência 

Social na cidade de Diamantino estava agendada para 03.08.2018 

INDEFIRO o pedido de suspensão formulado a fl. 43, e DETERMINO 

INTIME-SE o d. Causídico para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos 

autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a concessão do 

benefício previdenciário.

2. Decorrido o prazo supra in albis, intime a parte autora PESSOALMENTE 

e seu patrono para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, colacionando aos autos cópia da decisão administrativa que 

indeferiu a concessão do benefício pleiteado.

3. Anoto 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.

4. Decorrido os prazos supra in albis, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos para sentença – código 36.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40456 Nr: 281-75.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
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Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS PARA EXPEDIÇÃO DE 

CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40721 Nr: 665-38.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Avícola Agroindustrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leal Engenharia Quimica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLY LAURA FERREIRA DO 

CARMO COSTA - OAB:24034/O, LASTHENIA DE FREITAS VARAO - 

OAB:4695/O, MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - OAB:17652/O, 

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Schauffert Portela 

Gonçalves - OAB:8.903 - A/ SC

 VISTOS.

1. Ciente do retorno dos autos e acórdão exarado pelos magistrados do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2. PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes quanto 

Patrono do requerente (fls. 146/151-v), para fins de escorreita intimação, 

no sistema Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser 

certificada.

3. INTIME-SE, via DJe, os patronos das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeiram o que entender de direito.

4. Decorrido o prazo supra in albis, ARQUIVE-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo.

5. Diversamente, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

As providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000185-33.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA ROSIVANIA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (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:1000185-33.2018.8.11.0026 Por determinação da MM.ª Juíza de 

Direito, intimo a parte autora, através de seu patrono, para que, querendo, 

se manifestar acerca da petição de id 14158787, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de presumir-se cumprido o acordo e extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-06.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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:1000148-06.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para que, querendo, apresente impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-09.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA (ADVOGADO(A))

ISABELLA AMARAL FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA MULINARIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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:1000303-09.2018.8.11.0026 Intimo o a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-89.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEMAR ASTOR HENRIQUE (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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:1000136-89.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para, querendo, apresente impugnação à contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-76.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MATEUS DA SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO ANASTACIO CHAVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NILSON CRISTIANO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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:8010118-76.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo 

de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-50.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

KAIQUE FERNANDES MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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:1000158-50.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo 

de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-20.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE FERNANDES MOREIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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:1000160-20.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo 

de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-66.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIANE BUCIANELLI OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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:1000004-66.2017.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza de 

Direito, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o 

requerido, na pessoa de seu patrono, para, querendo, no prazo de 48 

(horas), manifeste acerca da decisão de deferimento do pedido de 

levantamento de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-26.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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:8010132-26.2017.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza de 

Direito, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o 

requerido, na pessoa de seu patrono, para, querendo, no prazo de 48 

(horas), manifeste acerca da decisão de deferimento do pedido de 

levantamento de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-43.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARGARIDA MARIA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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:8010116-43.2015.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza de 

Direito, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o 

requerido, na pessoa de seu patrono, para, querendo, no prazo de 48 

(horas), manifeste acerca da decisão de deferimento do pedido de 

levantamento de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-21.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA WAIANDT DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (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:8010057-21.2016.8.11.0026 Por determinação da MM.ª Juíza de 

Direito, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o 

requerido, na pessoa de seu patrono, para, querendo, no prazo de 48 

(horas), manifeste acerca da decisão de deferimento do pedido de 

levantamento de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-34.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DOS REIS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010136-34.2015.8.11.0026 Por determinação da MM.ª Juíza de 

Direito, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o 

requerido, na pessoa de seu patrono, para, querendo, no prazo de 48 

(horas), manifeste acerca da decisão de deferimento do pedido de 

levantamento de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-72.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUCAS ALBOES DIAS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000066-72.2018.8.11.0026 Por determinação da MM.ª Juíza de 

Direito, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o 

requerido, na pessoa de seu patrono, para, querendo, no prazo de 48 

(horas), manifeste acerca da decisão de deferimento do pedido de 

levantamento de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-32.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JORGE JUNIOR VITORIO QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000058-32.2017.8.11.0026 Por determinação da MM.ª Juíza de 

Direito, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o 

requerido, na pessoa de seu patrono, para, querendo, no prazo de 48 

(horas), manifeste acerca da decisão de deferimento do pedido de 

levantamento de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-96.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000142-96.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da certidão de trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-96.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000142-96.2018.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da certidão de trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-07.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

HILDEMAR ASTOR HENRIQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000135-07.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-51.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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:1000145-51.2018.8.11.0026 Nos termos da r. sentença, intimo o 

executado, na pessoa de seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do valor fixado no julgado, acrescido das 

devidas correções, sob pena da incidência de multa de 10 (dez) por cento 

(art. 523, §1º, CPC)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000189-70.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR QUEIROZ RODRIGUES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000189-70.2018.8.11.0026 Nos termos da r. sentença, intimo o 

executado, na pessoa de seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do valor fixado no julgado, acrescido das 

devidas correções, sob pena da incidência de multa de 10 (dez) por cento 

(art. 523, §1º, CPC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BARREIRO MENDES (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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:1000219-08.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da certidão de trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BARREIRO MENDES (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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:1000219-08.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da certidão de trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-23.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

JUSSENIL MARIA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000218-23.2018.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da certidão de trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-23.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

JUSSENIL MARIA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000218-23.2018.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da certidão de trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-45.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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:1000223-45.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da certidão de trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-45.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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:1000223-45.2018.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da certidão de trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000183-63.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000183-63.2018. Intimo o requerido, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da certidão de trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000183-63.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000183-63.2018. Intimo o autor, na pessoa dos seus patronos, 

para ciência da certidão de trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-76.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADAIANE LUZIA MUNIZ MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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:1000208-76.2018.8.11.0026 Nos termos da r. sentença, intimo o 

executado, na pessoa de seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do valor fixado no julgado, acrescido das 

devidas correções, sob pena da incidência de multa de 10 (dez) por cento 
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(art. 523, §1º, CPC). Ressalta-se, ainda, que deverá providenciar as 

medidas necessárias para que seja excluído o nome da parte autora dos 

registros/banco de inadimplentes, no prazo d 05 (cinco) dias, conforme 

determinado no dispositivo da r. sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-61.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES CARDOSO FILHO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000209-61.2018.8.11.0026 Nos termos da r. sentença, intimo o 

executado, na pessoa de seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do valor fixado no julgado, acrescido das 

devidas correções, sob pena da incidência de multa de 10 (dez) por cento 

(art. 523, §1º, CPC). Ressalta-se, ainda, que deverá providenciar as 

medidas necessárias para que seja excluído o nome da parte autora dos 

registros/banco de inadimplentes, no prazo d 05 (cinco) dias, conforme 

determinado no dispositivo da r. sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-60.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON BENEDITO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000222-60.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da certidão de trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-60.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON BENEDITO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000222-60.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da certidão de trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-68.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS JESUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (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:1000118-68.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da certidão de trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-68.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS JESUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (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:1000118-68.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da certidão de trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-83.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KRIS LAINE ARRAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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:8010178-83.2015.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-83.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KRIS LAINE ARRAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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:8010178-83.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

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:1000437-36.2018.8.11.0026 Por determinação da MM.ª Juíza de 

Direito, intimo a autora, na pessoa dos seus patronos, para, no prazo de 

10 (dez) dias, emendar a inicial, 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. Deverá, ainda, juntar 

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.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010087-22.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

SILVIO FERREIRA FREITAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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:8010087-22.2017.8.11.0026 Intimo o autor, através de seu 

procurador, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010198-45.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO MACHADO LIMA (EXECUTADO)

 

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:8010198-45.2013.8.11.0026 Por determinação da MM.ª Juíza de 

Direito, intimo o exequente, na pessoa dos seus patronos, para ciência 
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dos resultados de bloqueio realizado via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, 

bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar a penhora bens de 

propriedade do executado capazes de garantir o valor exequendo, sob 

pena de extinção do feito nos moldes do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-42.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (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:1000122-42.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-42.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (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:1000122-42.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-07.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010088-07.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-07.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010088-07.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-72.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON LUCIANO GOMES (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (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:1000120-72.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-72.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON LUCIANO GOMES (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (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:1000120-72.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-72.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

ADAO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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:1000260-72.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-72.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

ADAO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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:1000260-72.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-71.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000273-71.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-71.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000273-71.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-56.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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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:1000274-56.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-56.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000274-56.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-51.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

ELIANA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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:8010249-51.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-51.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

ELIANA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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:8010249-51.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-69.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SIDNEI DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (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:1000256-69.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-69.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SIDNEI DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (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:1000256-69.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-83.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO OLIVEIRA VILELA (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010221-83.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-64.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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:1000267-64.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-64.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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:1000267-64.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-19.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO JOSE MORAIS (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000270-19.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-19.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO JOSE MORAIS (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000270-19.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-06.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000245-06.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 
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seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-06.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000245-06.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-88.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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:1000246-88.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-88.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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:1000246-88.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-58.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000248-58.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-58.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000248-58.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-73.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALMIR ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (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:1000247-73.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-73.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALMIR ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (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:1000247-73.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-82.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN FERNANDA GOMES MAGALHAES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (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:1000227-82.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-82.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN FERNANDA GOMES MAGALHAES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (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:1000227-82.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-08.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDO FELIPE DA COSTA MOREIRA (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTOES S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010032-08.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-08.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDO FELIPE DA COSTA MOREIRA (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTOES S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010032-08.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-97.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)
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RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000280-97.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-97.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000280-97.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-43.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FEITOSA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (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:1000249-43.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-43.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FEITOSA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (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:1000249-43.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-41.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (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:1000275-41.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-41.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (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:1000275-41.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65998 Nr: 1150-70.2017.811.0088

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL SOARES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR CECATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT, ROMILDO PAIVA - OAB:23620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Vistos etc.

 Considerando os depoimentos colhidos nesta data, dou por encerrada a 

instrução. Dê-se vista do processo às partes para alegações finais. Após, 

vistas para o Ministério Publico. Por fim, venham conclusos para sentença. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69762 Nr: 3843-27.2017.811.0088

 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: LEUDIR DEMICHELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Marcelo Niclote

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Vistos etc.

 Ante o teor dos pedidos de ref. 46/47, com fulcro no artigo 10, do Código 

de Processo Civil, intime-se a parte requerida, por seu advogado, para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do art. 370 do CPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

Após, à conclusão com a marcação de urgente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78744 Nr: 3941-75.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, DERIANE DE JESUS DOS 

SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS ME, 

DERIANE DE JESUS SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como a 

marcação de urgente.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 78766 Nr: 3955-59.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LEMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, DERIANE DE JESUS DOS 

SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS ME, 

DERIANE DE JESUS SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como a 

marcação de urgente.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78765 Nr: 3954-74.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA CLEANE LEMES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, DERIANE DE JESUS DOS 

SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS ME, 

DERIANE DE JESUS SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como a 

marcação de urgente.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78804 Nr: 3986-79.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, DERIANE DE JESUS DOS 

SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS ME, 

DERIANE DE JESUS SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor, por seu advogado, para que apresente os dados das 

partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justifique a 

impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos com a marcação 

de pedido inicial.

Cumpra- se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58578 Nr: 1614-65.2015.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSADT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Guarda proposta por Adriano Cangussu da Silva em 

face de Jessica da Silva Antônio de Toledo.

Determinou-se que a parte autora emendasse a inicial, acostando-se aos 

autos cópia de sua carteira de trabalho/holerite, bem como atribuindo valor 

à causa, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito 

(ref.15).

Às ref. 8, o autor juntou somente cópia da carteira de trabalho.

Determinou-se nova intimação do requerente para que cumprisse 

integralmente o despacho de ref. 3. Não houve manifestação (ref. 19).

Pois bem.

Um dos requisitos da petição inicial é o valor da causa, conforme redação 

do artigo 319, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o autor, 

devidamente assistido por advogado, não adequou os termos da inicial, 

mesmo após ter sido expressamente intimado a fazê-lo. De mais a mais, 

igualmente não comprovou sua hipossuficiência de modo satisfatório. Ora, 

não cabe ao Poder Judiciário assumir o ônus das despesas de quem tem 

condições de fazê-lo, sob pena de prejuízo daqueles que realmente 

comprovem a sua impossibilidade.

Assim, forçoso concluir que o requerente não cumpriu integralmente o 

despacho de ref.3, apesar de intimado por duas vezes.

Portanto, tenho que o indeferimento da petição inicial é medida que se 

impõe.

Diante do exposto indefiro a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, nos termos dos artigos 

485, inciso I, c/c 290, do CPC.

Proceda-se ao cancelamento da distribuição como dispõe o artigo 290 do 

CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, certifique e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62074 Nr: 1920-97.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SMIT, MARCELO DE SOUZA DELFINO 

COELHO, SANDRA DALPIAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE NAVARRO 

GUARIZA - OAB:68527, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 Vistos etc.

 Tendo em vista a apresentação de atestado médico pelo advogado dos 

réus Marcelo e Sandra, em consonância com o que determina o art. 265 

do Código de Processo Penal redesigno a presente solenidade para o dia 

01 de fevereiro de 2019, às 13h00min. Redesigno também a audiência 

marcada no processo referente aos mesmos réus, código 61142 para às 

14h30min, na mesma data.

 Quanto ao pedido do réu Jair Smit, indefiro. O réu deve contratar 

advogado nessa Comarca ou custear os valores para que o seu patrono 

esteja presente na audiência. Nomear advogado dativo a quem tem 

condições de custear o pagamento de honorários é medida contrária à 

legalidade e que não será adotada por este Juízo.

 Tratando-se de decisão preferida em audiência, saem os réus intimados. 

Publique-se as datas acima mencionadas no Diário Oficial para intimação 

dos respectivos advogados. Traslade-se cópia do presente termo para o 

processo código 61142. Saem os presentes intimados, inclusive as 

testemunhas presentes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61140 Nr: 1183-94.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO, 

SANDRA DALPIAZ, WALTER DE PAULO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, BRUNO HENRIQUE NAVARRO GUARIZA - 

OAB:68527, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista a apresentação de atestado médico pelo advogado dos 

réus Marcelo e Sandra, em consonância com o que determina o art. 265 

do Código de Processo Penal redesigno a presente solenidade para o dia 

01 de fevereiro de 2019, às 08h15min. Redesigno também a audiência 

marcada no processo referente aos mesmos réus, código 61141 para às 

10h15min, na mesma data.

 Traslade-se copiada presente para o processo código 61141.

 Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78794 Nr: 3979-87.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, DERIANE DE JESUS DOS 

SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS ME, 

DERIANE DE JESUS SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Embora o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil estabeleça que se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural, tal regra não impede a análise da real situação da 

parte postulante.

Na espécie, em que pesem os argumentos aduzidos pela parte 

requerente, não há nos autos elementos aptos a demonstrar a 

necessidade alegada, pois, além de ter constituído advogado particular, os 

documentos que instruem a inicial, bem como a natureza da presente 

ação, denotam que a mesma não é desprovida de recursos financeiros, tal 

como tenta fazer crer.

De mais a mais, merece ser consignado que o requerente se qualificou 

como empresário neste feito e contratou com a requerida para a aquisição 

de bem de valor considerável. Assim, forçoso concluir que faz parte do 

seu cotidiano efetuar negociações de grande monta.

 Ao Juiz é dado perquirir sobre as condições econômico-financeiras, se a 

parte não está representada pela Defensoria Pública, situação em que 

aplicável o dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem 

comprovadamente demonstrar).

Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando 

não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do 

benefício.

Em situação similar, o STJ decidiu:

 “Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - 

Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido 

de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Minsitro Barros Monteiro).

Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes:

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE 

DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA 

E MISERABILIDADE NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, 

não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, podendo ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer 

que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” 

(TJMT – Agravo de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. 

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23/11/2011).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A 

declaração de pobreza prevista no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica 

presunção relativa, motivo pelo qual o pedido de assistência judiciária 

gratuita pode ser indeferido se houver nos autos elementos capazes de 

afastá-la. No caso concreto, a parte-agravante deixou de apresentar o 

comprovante de rendimentos injustificadamente, o que acarreta o 

indeferimento da AJG. Negado seguimento ao agravo de instrumento.” 

(TJRS - Agravo de Instrumento 70046446696, Segunda Câmara Especial 

Cível, Relator Des. Marco Antonio Angelo, j.09/12/2011).

Destarte, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela parte 

requerente e determino que promova o recolhimento das custas judiciais 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo 

Civil.

Em igual prazo, deverá apresentar os dados das partes em consonância 

com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a impossibilidade, no 

prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60571 Nr: 859-07.2016.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução proposto por Edson Fernandes em 

face de Nilson Antônio da Silva.

Determinou-se que a parte embargante promovesse o recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária, sob pena de indeferimento da petição 

inicial.

Apesar de devidamente intimado, o embargante não se manifestou no 

processo (ref. 18).

Pois bem.

Não cabe ao Poder Judiciário assumir o ônus das despesas de quem tem 

condições de fazê-lo, sob pena de prejuízo daqueles que realmente 

comprovem a sua impossibilidade.

No caso do processo, o embargante sequer se manifestou, não cumprindo 

a determinação de ref. 14.

Assim, tenho que o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto indefiro a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, nos termos dos artigos 

485, inciso I, c/c 290, do CPC.

Proceda-se ao cancelamento da distribuição como dispõe o artigo 290 do 

CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, certifique e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58945 Nr: 1818-12.2015.811.0088

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIMIR ANTONIO PICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Renovatória de Locação proposta por Banco do Brasil 

S/A em face de Jaimir Antônio Pick.
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O autor requereu a desistência da ação (ref. 21).

O requerido concordou com o pedido de desistência do requerente (ref. 

22).

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando, quando o juiz homologar a desistência da 

ação.

No caso não há impedimento para homologação da desistência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas remanescentes e 

honorários advocatícios que fixo em 10 % do valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57420 Nr: 897-53.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU AURIMAR MOCELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos.

Defiro o sobrestamento do feito até o dia 27/12/2018, consoante postulado 

na ref. 41.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, diga a exequente, 

em 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

No mais, anote-se no sistema processual informatizado o nome da 

advogada Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis, devendo as futuras 

intimações serem dirigidas a ela, sob pena de nulidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58381 Nr: 1495-07.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS KREFTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o sobrestamento do feito até o dia 27/12/2018, consoante postulado 

na ref. 34.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, diga a exequente, 

em 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

No mais, anote-se no sistema processual informatizado o nome da 

advogada Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis, devendo as futuras 

intimações serem dirigidas a ela, sob pena de nulidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61142 Nr: 1185-64.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO, 

SANDRA DALPIAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE NAVARRO 

GUARIZA - OAB:68527

 Intimo o advogado de defesa acerca da decisão trasladada à referência 

111.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54864 Nr: 1426-09.2014.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

ARIPUANÃ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DOS SANTOS MOREIRA 

- OAB:28414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.874-B

 Intimo a parte embargada, por seus advogados constituídos, para 

especificar as provas que pretende produzir, justificando a necessidade, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61141 Nr: 1184-79.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DALPIAZ, MARCELO DE SOUZA 

DELFINO COELHO, WALTER DE PAULO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, BRUNO HENRIQUE NAVARRO GUARIZA - 

OAB:68527, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Intimo os advogados de defesa acerca da decisão trasladada à 

referência 151.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40249 Nr: 654-51.2011.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FONSECA SANTOS, MARIA MARGARETE 

DE AVILA SANTOS, JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO, MARIA LUCIA 

DOS SANTOS, ILARIO ZANCHETTIN, ALVINA ZANCHETTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON POLICENA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA MARA CAMANA - 

OAB:33897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Ofício nº100/2018 Aripuanã - MT.

Certidões de escrituras publicas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41378 Nr: 34-05.2012.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA BEALOZURW, IZAIAS BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos etc. Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso em desfavor de Verônica Bealozurw-ME, representada 

por Verônica Bealozurw e Izaías Bento, objetivando a interdição do 

estabelecimento comercial denominado “O Esquinão”.Aduz o autor que a 

Autoridade Policial representou pela suspensão das atividades comerciais 

do estabelecimento “O ESQUINÃO” em face dos vários crimes cometidos 

na sede da empresa e em suas imediações, bem como em razão da 

ausência de Auto de Vistoria pelo Corpo de Bombeiros e Alvará referente 

a Taxa de Segurança Pública.Alega que a Autoridade Policial agiu bem ao 

não expedir o dito alvará de segurança, uma vez que o estabelecimento 

requerido se trata de local que lesa o direito dos cidadãos à 

segurança.Pautado nesses argumentos, o órgão ministerial requer a 

interdição provisória do estabelecimento comercial “O Esquinão”, nome 

fantasia da empresa Verônica Bealozurw-ME.A análise do pedido liminar 

foi postergada para após a apresentação de contestação (fls. 35).A peça 
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contestatória aportou às fls. 37/46, tendo a empresa ré refutado as 

alegações ministeriais e pugnado pela improcedência da ação.A 

contestação foi instruída com os documentos de fls. 47/104.A réplica à 

contestação foi apresentada às fls. 106/109, tendo o Ministério Público 

reiterado o pedido liminar e juntado os documentos de fls. 110/174.O 

pedido liminar foi indeferido às fls. 182/183.Intimadas para especificarem 

as provas que pretendem produzir, as partes se manifestaram nos 

autos.É o breve relato.Não há preliminares a serem analisadas. Portanto, 

DECLARO O FEITO SANEADO.Para tanto, defiro a produção de prova oral 

postulada pelos requeridos. Defiro, ainda, a produção de prova 

documental, por meio dos documentos já apresentados pelas 

partes.CONCEDO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem o rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 18 de outubro de 2018, às 13h30min. 

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000116-09.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DIEGO COELHO COMERCIO - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO SUL TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

REGISMAR DOS SANTOS GUIMARAES (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora, para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 07 de novembro de 2018 às 13h30min, a 

ser realizada na sala de audiências deste fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-91.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DIEGO COELHO COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGISMAR DOS SANTOS GUIMARAES (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 07 de novembro de 2018 às 14 horas, a 

ser realizada na sala de audiências de conciliação deste Juízo.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17150 Nr: 1065-68.2005.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA ALBERTO DE JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Vistos etc.

Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, 

remetam-se os autos à Contadoria do Juízo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17843 Nr: 1730-84.2005.811.0100

 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: WILLIAM LOPES NAVALON, SÔNIA MARIA DA SILVA 

NAVALON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Vistos etc.

Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, 

remetam-se os autos à Contadoria do Juízo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61543 Nr: 1468-51.2016.811.0100

 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: IZABEL MARIA DE OMENA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA, adolfo 

deiss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18821, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Vistos etc.

Ciente da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento.

Aguarde-se o julgamento pelo TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53222 Nr: 152-71.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON GERMANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em tempo, quanto à munição vinculada a este feito (fl. 40), DETERMINO o 

encaminhamento daquela ao Comando do Exército para destruição, nos 

termos do art. 25, da Lei n.º 10.826/2003.

No mais, certifique a tempestividade do Recurso de Apelação interposto 

às fls. 106/112.

Quanto ao arbitramento dos honorários do advogado dativo, informo que 

tais serão fixados ao final deste feito.

Às providências.

Após, voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo e encaminhando o adequado e servindo a cópia 

desta decisão como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60542 Nr: 832-85.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH MARIA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 Vistos etc.

Ao tempo em que acolho a manifestação ministerial contida à ref.: 42 deste 

feito, concedo à reeducanda a progressão do regime semiaberto para o 

regime aberto e, via de consequência, FIXO como condições ao 

cumprimento da pena no regime ABERTO por ELIZABETH MARIA BARROS, 

perante este Juízo desta Comarca de Brasnorte, as seguintes imposições:

 a) Comprovar, dentro de 90 (noventa) dias, ocupação lícita, trazendo 

prova aos autos;
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 b) Recolher-se em sua residência de segunda-feira a sábado das 20:00 

às 06:00 horas e, integralmente nos demais dias de folgas, quais sejam 

domingos e feriados, salvo por motivo de trabalho noturno ou nos citados 

dias de folgas, devidamente comprovado;

 c) Não se ausentar desta Cidade de Brasnorte, por mais de 15 (quinze) 

dias, sem autorização judicial;

 d) Comparecer na Secretaria deste Juízo desta Cidade de Brasnorte - MT, 

mensalmente, para informar endereço e justificar suas atividades;

 e) Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender e;

f) Não ingerir bebidas alcoólicas ou frequentar bares, boates, casas de 

tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas e festas em 

locais abertos ao público em geral.

 A reeducanda deverá ser indagada, por oficial de justiça, se aceita as 

condições impostas por este juízo, o que deverá ser certificado. Para isso, 

informo o endereço para localização da mesma: Rua Fortaleza, s/n.º, 

Bairro Renascer, localizado nesta Cidade de Brasnorte-MT.

 A beneficiária deverá ser advertida de que o cometimento de crime ou 

contravenção, durante o período de cumprimento da pena, bem como a 

inobservância das condições impostas acima, importará em regressão de 

regime.

 Elabore-se novo cálculo de pena, fazendo constar o novo regime do 

recuperando, qual seja: o aberto.

Cientifique o representante do Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o adequado e, servindo a cópia desta decisão 

como o necessário mandado de intimação/termo de compromisso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23713 Nr: 1418-69.2009.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista o falecimento de JOSÉ PEDRO DOS SANTOS, defiro o 

requerimento de habilitação das herdeiras às fls. 147.

Considerando o ofício às fls. 152/155, DETERMINO a expedição de RPV em 

favor das herdeiras na seguinte fração:

50% para a cônjuge meeira MARIA SOCORRO DE LIMA.

25% para a filha MARCIA LIMA DOS SANTOS.

25% para a filha DAIANE LORENA LIMA DOS SANTOS.

Cumpra-se servindo a presente decisão de ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17940 Nr: 66-81.2006.811.0100

 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: NSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWJB, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o requerente para que peça o que lhe for de direito, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de novo arquivamento. Após, intime-se a fazenda 

pública estadual para que se manifeste no prazo de 10(dez) dias, sob 

pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17990 Nr: 93-64.2006.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Egisane Alves de Oliveira 

Piotrowski - OAB:MT/ 8307-B

 Vistos etc.

Intime-se o representante do MP para manifestação acerca da certidão de 

fls. 127.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60746 Nr: 964-45.2016.811.0100

 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: LUIS PHELIPE MAIOLINI SANTOS, SYLVIA MARIA 

MAIOLINI SANTOS, GILSON ROBERTO SANTOS JUNIOR, CHRISTIANE 

MAIOLINI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO ! - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo em 12/09/2018 e a parte Requerente na 

pessoa de Sua advogada não se manifestou até a presente data e a 

prova da sua intimação foi publicado em 04/09/2018 no DJE (ref. 44).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22256 Nr: 1492-60.2008.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA PONZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:9935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

OAB:

 Certifico que, ante a devolução pela COREJ da requisição de pagamento 

n. 0000021.2018.8.06961 expedida nos autos, pelo motivo de que o valor 

requisitado ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos e a parte 

credora não renunciou ao valor excedente, consoante se verifica no 

documento extraído do sistema e-PrecWeb e adiante anexado, impulsiono 

o feito a fim de promover a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para que manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52577 Nr: 989-63.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSIANE DE MEDEIROS FERRAZ, GELSIANE 

DE MEDEIROS FERRAZ-ME, ISAC FERRAZ PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, VICTOR BUOGO GATTAS - OAB:16.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido fl.46 tendo em vista tratar-se de ônus exclusivo da parte 

requerente informar o endereço atual da requerida – em especial quando 

inexiste interesse público ou indisponível. Intime-se a requerente para que 

informe o endereço atual de Gelsiane de Almeida, no prazo de 5(cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43416 Nr: 1312-62.2018.811.0110

 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
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 PARTE AUTORA: VILMA ROOTSITSIMRO XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de VILMA ROOTSITSIMRO XAVANTE, 

oriundo do contrato n. 571907432, até a prolação de sentença; sob pena 

de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora 

manifestou o desinteresse na audiência de conciliação e verificando o 

número elevado de demandas com causa de pedir semelhantes, com 

fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, 

determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o 

requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou expirado 

o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43415 Nr: 1311-77.2018.811.0110

 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: VILMA ROOTSITSIMRO XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de VILMA ROOTSITSIMRO XAVANTE, 

oriundo do contrato n. 579407414, até a prolação de sentença; sob pena 

de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora 

manifestou o desinteresse na audiência de conciliação e verificando o 

número elevado de demandas com causa de pedir semelhantes, com 

fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, 

determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o 

requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou expirado 

o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43165 Nr: 1193-04.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEWAPETEO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de PEWAPETEO WEREHITE, oriundo do 

contrato n. 547355314, até a prolação de sentença; sob pena de multa de 

R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora manifestou o 

desinteresse na audiência de conciliação e verificando o número elevado 

de demandas com causa de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios 

da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o 

requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha 

interesse na audiência de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias da citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e 

o prazo para a contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do 

CPC.Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43185 Nr: 1210-40.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEWAPETEO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de PEWAPETEO WEREHITE, oriundo do 

contrato n. 578505871, até a prolação de sentença; sob pena de multa de 

R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora manifestou o 

desinteresse na audiência de conciliação e verificando o número elevado 

de demandas com causa de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios 

da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o 

requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha 

interesse na audiência de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias da citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e 

o prazo para a contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do 

CPC.Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43191 Nr: 1216-47.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEWAPETEO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de PEWAPETEO WEREHITE, oriundo do 

contrato n. 578305889, até a prolação de sentença; sob pena de multa de 

R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora manifestou o 

desinteresse na audiência de conciliação e verificando o número elevado 

de demandas com causa de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios 

da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o 

requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha 

interesse na audiência de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias da citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e 

o prazo para a contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do 

CPC.Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43194 Nr: 1219-02.2018.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEWAPETEO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de PEWAPETEO WEREHITE, oriundo do 

contrato n. 553813687, até a prolação de sentença; sob pena de multa de 

R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora manifestou o 

desinteresse na audiência de conciliação e verificando o número elevado 

de demandas com causa de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios 

da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o 

requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha 

interesse na audiência de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias da citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e 

o prazo para a contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do 

CPC.Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43196 Nr: 1221-69.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEWAPETEO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de PEWAPETEO WEREHITE, oriundo do 

contrato n. 568411587, até a prolação de sentença; sob pena de multa de 

R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora manifestou o 

desinteresse na audiência de conciliação e verificando o número elevado 

de demandas com causa de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios 

da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o 

requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha 

interesse na audiência de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias da citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e 

o prazo para a contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do 

CPC.Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43417 Nr: 1313-47.2018.811.0110

 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: VILMA ROOTSITSIMRO XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de VILMA ROOTSITSIMRO XAVANTE, 

oriundo do contrato n. 569728637, até a prolação de sentença; sob pena 

de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora 

manifestou o desinteresse na audiência de conciliação e verificando o 

número elevado de demandas com causa de pedir semelhantes, com 

fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, 

determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o 

requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou expirado 

o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43418 Nr: 1314-32.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ROOTSITSIMRO XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de VILMA ROOTSITSIMRO XAVANTE, 

oriundo do contrato n. 551003456, até a prolação de sentença; sob pena 

de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora 

manifestou o desinteresse na audiência de conciliação e verificando o 

número elevado de demandas com causa de pedir semelhantes, com 

fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, 

determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o 

requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou expirado 

o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43425 Nr: 1321-24.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RO' UBUMRO TSERE' RURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de RO’UBUMRO TSERE’RURA, oriundo do 

contrato n. 564325097, até a prolação de sentença; sob pena de multa de 

R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora manifestou o 

desinteresse na audiência de conciliação e verificando o número elevado 

de demandas com causa de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios 

da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o 

requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha 

interesse na audiência de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias da citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e 

o prazo para a contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do 

CPC.Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 43460 Nr: 1348-07.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSINHOTSE EPE TSERETOMODZATSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de TSINHOTSE EPE TSERETOMODZATSE, 

oriundo do contrato n. 564012818, até a prolação de sentença; sob pena 

de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora 

manifestou o desinteresse na audiência de conciliação e verificando o 

número elevado de demandas com causa de pedir semelhantes, com 

fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, 

determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o 

requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou expirado 

o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43464 Nr: 1352-44.2018.811.0110

 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 ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de TSINHOTSE EPE TSERETOMODZATSE, 

oriundo do contrato n. 552019308, até a prolação de sentença; sob pena 

de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora 

manifestou o desinteresse na audiência de conciliação e verificando o 

número elevado de demandas com causa de pedir semelhantes, com 

fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, 

determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o 

requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou expirado 

o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43466 Nr: 1353-29.2018.811.0110

 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 ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de TSINHOTSE EPE TSERETOMODZATSE, 

oriundo do contrato n. 556857191, até a prolação de sentença; sob pena 

de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora 

manifestou o desinteresse na audiência de conciliação e verificando o 

número elevado de demandas com causa de pedir semelhantes, com 

fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, 

determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o 

requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou expirado 

o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43467 Nr: 1354-14.2018.811.0110

 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 ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de TSINHOTSE EPE TSERETOMODZATSE, 

oriundo do contrato n. 557057599, até a prolação de sentença; sob pena 

de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora 

manifestou o desinteresse na audiência de conciliação e verificando o 

número elevado de demandas com causa de pedir semelhantes, com 

fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, 

determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o 

requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou expirado 

o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43147 Nr: 1176-65.2018.811.0110

 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: PEHODZUBO TSINHAMAWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO ITAU BMG, suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos 

na conta bancária de titularidade de PEHODZUBO TSINHAMAWE, oriundo 

do contrato n. 570562025, até a prolação de sentença; sob pena de multa 

de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado.- DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora manifestou o 

desinteresse na audiência de conciliação e verificando o número elevado 

de demandas com causa de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios 

da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o 

requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha 

interesse na audiência de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias da citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e 

o prazo para a contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do 

CPC.Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32013 Nr: 1761-93.2013.811.0110

 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: FERNANDA VIEIRA DE SOUZA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 Vistos.

Decisão->Determinação

Primeiramente, certifique-se o não levantamento dos alvarás de folhas 

179/180.

Após, tendo em vista a petição de fl. 181, em que a parte impetrada 

informou os dados bancários corretos para restituição dos valores 

depositados em Juízo, EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento 

dos aludidos valores.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32014 Nr: 1762-78.2013.811.0110

 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: RAIMUNDO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Primeiramente, certifique-se o não levantamento dos alvarás de folhas 

215/216.

Após, tendo em vista a petição de fl. 217, em que a parte impetrada 

informou os dados bancários corretos para restituição dos valores 

depositados em Juízo, EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento 

dos aludidos valores.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32090 Nr: 1834-65.2013.811.0110

 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: RUI MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Primeiramente, certifique-se o não levantamento dos alvarás de folhas 

182/183.

Após, tendo em vista a petição de fl. 184, em que a parte impetrada 

informou os dados bancários corretos para restituição dos valores 

depositados em Juízo, EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento 

dos aludidos valores.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42025 Nr: 637-02.2018.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODeste modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução 

do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

condenação em honorários.Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, 

do CPC.Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos 

autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43155 Nr: 1184-42.2018.811.0110

 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: PEHODZUBO TSINHAMAWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBIMENTO DA INICIAL - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil.- DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA - Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o ônus da 

prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do teor da inicial 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42680 Nr: 995-64.2018.811.0110

 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: MDLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPDSN, PAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSIANE ALVES DIAS - OAB:/GO 

35.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Pois bem.Defiro a cota Ministerial de fls. 167/167-v.DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial nos núcleos familiares envolvidos, 

sendo as residências de MARIA DAS LUZ (fl.141), PATROCINA (fl.118) e 

IRAILDES (fl.67), no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser expedida carta 

precatória para a Comarca de Fazenda Nova/GO para a efetivação do 

estudo na residência de IRAILDES.NOMEIO a Dra. Leidiane da Silva Xavier 

OAB/MT - 23641, para patrocinar os interesses da autora, devendo ser 

intimada para manifestar, sendo que, em caso de aceitação, deverá 

acompanhar o andamento dos autos e atender aos chamados 

processuais.Os honorários serão fixados ao final do processo ou em 

momento oportuno, ocasião em que o escrivão deverá lavrar a competente 
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certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do 

Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.Intime-se a parte autora 

para juntar aos autos a certidão de nascimento de ISAACK SAMUEL LEITE 

DA SILVA, no prazo de 10 (dez) dias.Após, efetivadas as diligências, 

dê-se vistas ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30200 Nr: 1138-63.2012.811.0110

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSE DE CASTRO, VANILDA MARTINS DE 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDA FORTUNATA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT, NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão-> Determinação

Trata-se de Ação de Usucapião Ordinário de Imóvel Urbano movida por 

CARLOS JOSÉ DE CASTRO e VANILDA MARTINS DE CASTRO em face de 

LAURINDA FORTUNATA DE OLIVEIRA.

Considerando documentos e elementos descritos na inicial, denota-se que 

a autora não possui capacidade financeira para suportar as custa do 

processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Portanto, defiro a 

gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98, do Código 

Processo Civil.

 Cite-se, por mandado, aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como os confinantes e, por edital com prazo de 30 

(trinta) dias, o réu em lugar incerto e dos eventuais interessados, para 

contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contendo as 

advertências legais.

Intimem-se as Fazendas Públicas da União, Estado e Município para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem interesse no feito.

Notifique-se o Ministério Público.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32792 Nr: 486-75.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. CAMPOS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO 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.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença dos Embargos à Execução 

em apenso (Cód. 35552).

À secretaria para as providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33253 Nr: 839-18.2014.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E 

EQUIPAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906

 Posto isso, julgo IMPROCEDENTES, por sentença com resolução de mérito, 

os embargos à execução nos termos do art. 487, inciso I do CPC, e 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial às fls. 46 

dos presentes autos. O Embargante é isento de custas na forma da 

lei.Condeno o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% do valor homologado (fl.46), com fulcro no art. 85, 

§3°, I, do CPC.Transitada em julgado, extraia-se cópia desta decisão, 

juntando-a aos autos de execução (Código 32614). Após, proceda-se a 

baixa e o arquivamento, com as respectivas anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26476 Nr: 200-05.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENA RODRIGUES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Certifique se já foram depositados os valores referentes à RPV de fl.131.

Expeça-se o devido alvará de levantamento de valores constantes da RPV 

de fl. 132, com informação de depósito (fl.133), conforme pugnado à fl. 

135; atentando-se que o levantamento somente poderá ser efetivado 02 

(dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso, à luz do art. 

1°, §1°, da Resolução 68/2018 do CNJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43554 Nr: 1400-03.2018.811.0110

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->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:

 Visto.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação de Exibição de Contas movida por ROSA MARTA 

RIBEIRO GUIMARÃES em face de GILMAR ALVES DA SILVA.

Narra a inicial que a parte autora foi casada durante 7 (sete) anos com o 

requerido sob o regime de comunhão universal de bens, no entanto, teria 

chegado ao fim.

Em busca de realizar a partilha de bens o requerido teria apontado dívidas 

em nome do casal, as quais a requerente afirma não ter conhecimento da 

origem, alegando que somente o requerido geria as finanças da casa 

enquanto perdurou a união.

Desta forma, pugna pela exibição de contas, a fim de esclarecer a 

situação.

Juntou documentos (fls.09/31).

É a síntese.

 Fundamento e decido.

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

Considerando documentos e elementos descritos na inicial, denota-se que 

a autora não possui capacidade financeira para suportar as custa do 

processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Portanto, defiro a 

gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98, do Código 

Processo Civil.

Cite-se o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

prestação de contas ou contestar a ação, nos termos do art. 550 do CPC. 

Consigne-se no mandado advertência de que a prestação de contas 

deverá ser realizada na forma prescrita no art. 551 do CPC.

Apresentadas as contas, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se, conforme previsão dos arts. 550, §2º e §3º 

do CPC.

 Não havendo contestação, voltem-me conclusos para, em observância ao 

art. 550, §4º, proceda-se na forma do art. 355.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25397 Nr: 421-22.2010.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por OLIVEIRA 

FRANCISCO DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 

expedição das RPV’s (fls. 149/149-v).

Em fls. 158/159, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do 

depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 201/202.

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ; atentando-se que o 

levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso, à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 

68/2018 do CNJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30364 Nr: 117-18.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROTAL HOSPITALAR LTDA, TATHIANA PITALUGA 

MOREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

CAMPINÁPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA PITALUGA MOREIRA 

CASTRO - OAB:19883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 15 DIAS, INFORMA SE 

HOUVE QUITAÇÕES DA RPV, EXPEDIDA ÁS FLS 106/107.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35552 Nr: 882-18.2015.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CAMPOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Posto isso, julgo IMPROCEDENTES, por sentença com resolução de mérito, 

os embargos à execução nos termos do art. 487, inciso I do CPC, e 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial à fl. 30 

dos presentes autos. O Embargante é isento de custas na forma da 

lei.Condeno o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% do valor homologado (fl.30), com fulcro no art. 85, 

§3°, I, do CPC.Transitada em julgado, extraia-se cópia desta decisão, 

juntando-a aos autos de execução (Código 32792). Após, proceda-se a 

baixa e o arquivamento, com as respectivas anotações, averbações e 

comunicações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32055 Nr: 1801-75.2013.811.0110

 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: ANA PEREIRA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32081 Nr: 1825-06.2013.811.0110

 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: ANA PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32127 Nr: 1870-10.2013.811.0110

 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: MAGNA POLICARPO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).
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Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32169 Nr: 1909-07.2013.811.0110

 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: JOSÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32189 Nr: 1930-80.2013.811.0110

 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: JUNICE ALVES DE LIMA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37783 Nr: 309-09.2017.811.0110

 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: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SOUZA LEITE 

- OAB:101.856/MG

 FUNDAMENTO E DECIDONão havendo prejudiciais ou preliminares para 

análise, declaro o feito saneado.Como fato controvertido emerge 

identificar se o negócio jurídico objeto da lide foi contraído nas hipóteses 

do art. 171, II, do Código Civil, gerando a suposta anulabilidade. Inverto o 

ônus da prova em favor da parte Autora, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor; até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada.Tendo por 

base o princípio da economia processual, intimem-se as partes para que 

se manifestem, fundamentadamente, sobre o interesse de produção de 

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.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30897 Nr: 668-95.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Vistos.

Cumpra-se determinação de fl. 126, procedendo-se com o previsto no 

Provimento nº 88/2014/CGJ.

Ademais, diante da certidão de folha retro, dê-se vista dos autos, 

incontinenti, ao Ministério Público para as providências que entender 

cabíveis.

Às providencias.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103956 Nr: 1828-12.2018.811.0101

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: EDIVAR RUBENS STELLA, JOÃO STELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para trazer aos autos o termo de inventariante 

ou procuração dos demais herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92681 Nr: 2139-71.2016.811.0101

 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: Dalila Marques Tributino Colmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 
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deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84494 Nr: 1434-44.2014.811.0101

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIEL TALAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADA DE POLICIA CIVIL Dra. MARIA 

ALICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e 

por conseguinte, revogo a liminar concedida, mas nomeio como depositário 

do bem o impetrante, devendo ser expedido termo de compromisso e 

juntado na ação penal (código 84054). Sem condenação em custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do artigo 25 da Lei n. 

12.016/2009.Incabível reexame necessário, posto que a ordem foi 

denegada (art. 14, § 1º da Lei n. 12.016/2009).Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia, 13 de setembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90137 Nr: 690-78.2016.811.0101

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON EXPEDITO SEGANFREDO, SALETE 

LUCIA SEGANFREDO, Daiane Seganfredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido constante na Ref. 31 e 32, restam prejudicados, 

eis que foi determinado o levantamento do numerário bloqueado para a 

parte Requerida nos autos n. 000160-19.2018.811.0101.

2. Com relação ao pedido constante na Ref. 25, passo a análise.

 Tratando-se de fase de cumprimento de sentença, procedam-se as 

anotações de estilo na capa do processo e no sistema apolo, nos termos 

da CNGC/MT.

3. Na forma do artigo 513, § 2º do CPC, intime-se a parte Requerida para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sob pena do 

acréscimo de multa, no percentual de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, 

§ 1ºdo CPC.

4. Fica a parte Requerida advertida de que, transcorrido o prazo de 15 

(quinze) dias, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, a sua impugnação, conforme estatui artigo 

525 e § 1º do CPC.

5. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão judicial e 

transcorrido o prazo do artigo 523, a parte Requerente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do artigo 

517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, § 3º, do 

CPC.

6. Diligências necessárias.

Cláudia, 13 de setembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104179 Nr: 1939-93.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PRADO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão e Citação, devendo para 

tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), 

correspondente ao zoneamento "Cláudia - Centro / 2 vezes", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104179 Nr: 1939-93.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PRADO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo emenda à inicial, posto que preenchidos os requisitos 

legais. 2. (...) .Assim, atendidos os pressupostos legais, DEFIRO 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, e determino a 

expedição do respectivo mandado, devendo constar que a requerida 

deverá entregar junto ao bem, seus respectivos documentos.3. (...) .10. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82107 Nr: 1296-14.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 16948/O

 Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso IV, 1ª figura c.c. art. 

109, inciso V, ambos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de 

GUSTAVO ALTAIR GIACOPPINI em relação ao fato apurado nos 

autos.Sem custas.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se, devendo ser observado o art igo 1.387 da 

CNGC/MT.Oportunamente arquivem-se. Proceda a secretaria as 

comunicações previstas na CNGC.Cláudia, 13 de setembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88208 Nr: 1610-86.2015.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR TENEDINI, VALDENICE GALELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTE ALEGRE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6298-A
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 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, os 

presentes embargos, para o fim de reconhecer o excesso de execução 

em razão da abusividade da cláusula que fixou, previamente, honorários 

advocatícios em 20% (vinte por cento) no caso de ajuizamento de 

demanda judicial e, portanto, DETERMINO sua exclusão do cálculo 

executado.Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as 

partes ao pagamento das custas processuais, de forma pro rata.Com 

relação aos honorários advocatícios, considerando a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelos patronos das partes, o 

tempo de tramitação da demanda, o local de prestação do serviço, fixo em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do Código de 

Processo Civil, por se tratar de causa cujo proveito econômico não 

poderia ser estimado neste momento processual, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada, ou seja, deve o Embargante pagar tal 

percentual dos honorários ao advogado do Embargado e vice-versa, em 

razão da sucumbência recíproca.Publique-se. Registre-se . 

Intimem-se.Após o trânsito em julgado, remeta-se cópia desta decisão aos 

autos executivos (código 86044), devendo o embargado naquele feito 

apresentar cálculo de acordo com a presente decisão.Após, 

desapensem-se e arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia, 14 de 

setembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54451 Nr: 1029-13.2011.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR KURTEN, ANTONIO ROBERTO 

DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT, ROBERTO MACHADO - OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:OAB/MT 

10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 Ante o exposto, entendo que este juízo é incompetente para apurar os 

fatos, considerando que furta-se da competência estadual, nos termo do 

artigo 109, inciso I, da CF/88, motivo pelo qual determino a remessa dos 

autos à Justiça Federal da Seção Judiciária de Sinop/MT, com as baixas e 

anotações necessárias.2. Deixo de analisar o pedido de revogação da 

tutela de urgência para não causar insegurança jurídica, uma vez que o 

Juízo da Justiça Federal pode devolver os autos por entender que não é 

competente para julgar a lide.3. Diligências necessárias.Cláudia, 13 de 

setembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104634 Nr: 2164-16.2018.811.0101

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIARA DENISE STEFFEN POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ, NELIRDES 

VALDAMERI VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:6877, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, as finalidades preventiva e acautelatória do interdito 

proibitório justificam o deferimento da liminar. Consigno, por oportuno, que 

a concessão da presente medida nenhum prejuízo trará em relação aos 

Requeridos, pois este apenas se absterá da conduta de praticar eventual 

invasão. De outro lado, a denegação da liminar ao requerente, no atual 

momento, poderia significar a ausência de proteção ao direito de não ser 

molestado em sua posse (periculum in mora). Por derradeiro, 

considerando-se que a liminar é exarada em sede de cognição sumária, 

nada impede que, após o devido processo legal e diante de cognição 

exauriente, o mérito da demanda seja julgado de forma diferente da aqui 

esposada. Em suma, tendo em vista todos os argumentos acima expostos 

entendo que a liminar deve ser acolhida. Ante o exposto, defiro a LIMINAR 

na forma pleiteada para o fim de determinar que a parte Requerida se 

abstenha de praticar qualquer ato de violência, turbação e esbulho na 

propriedade da parte autora, sob pena de aplicação de multa pecuniária de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 567 do CPC. Expeça-se 

mandado proibitório e cominatório, cabendo ao executor da Ordem Judicial 

todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, 

evitando-se tanto quanto possível, o conflito ou a contenda física com os 

Requeridos ou terceiros a mando dele que poderão estar na área. 2. 

Cumprida a liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 564 do Código de 

Processo Civil. 3. Intimem-se. 4. Cumpra-se. 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82514 Nr: 1706-72.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB:12687-B/MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante 

na denúncia para o efeito de CONDENAR o acusado ADILES MACHADO 

como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput com aumento de pena 

previsto no artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, razão pelo qual 

passo a dosar a pena a ser aplicada, em observância ao artigo 68, caput, 

do Código Penal. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49900 Nr: 858-61.2008.811.0101

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYSSON LINCOLN CONTATO GARCIA, 

GISELE GLATZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN 

- OAB:4.367/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Vistos.

1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do E. TJMT.

 2. Cumpra-se a sentença de fls. 1644/1660.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46742 Nr: 784-75.2006.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ANTÔNIO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Declaro encerrada a instrução processual.

2. Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias.

3. Após, conclusos para sentença.

4. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89294 Nr: 2416-07.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DA GAMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Vistos;

Revisitando os autos, VERIFICO que por um erro material fora designada a 

audiência para uma data pretérita.

Sendo assim, de ofício, CORRIJO o erro e designo a audiência para o dia 

21 de fevereiro de 2019, às 16h00min, ocasião em que se procedará com 

a inquirição da testemunha Ricardo Sanches.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 28652 Nr: 291-57.2004.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de guarda.

Inicial e documentos às fls. 03/30.

Às fls. 81 este juízo determinou a intimação pessoal da autora, no 

endereço informado nos autos, para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito.

Às fls. 84 encontra-se certidão informando que a parte requerente não foi 

encontrda no endereço que consta nos autos.

É breve o relatório. Decido.

Segundo o art. 485, inciso III, do CPC, o magistrado deve determinar a 

extinção do processo, sem apreciar o mérito, quando o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

 Todavia, antes de adotar tal procedimento, deve intimar pessoalmente o 

autor para dar prosseguimento ao feito. Entretanto, o mesmo não foi 

localizado, mostrando seu desinteresse.

Neste diapasão, é pacífico o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no que tange à associação entre a desídia da parte 

autora em não juntar seu novo endereço aos autos e o abandono de 

causa. Como se observa em julgado recente:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO INVÁLIDA – NÃO 

LOCALIZAÇÃO – DESÍDIA – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ - 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “(...) 1. É válida a 

intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a 

fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu 

patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam 

dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos 

decorrentes de sua desídia. (...)(AgRg no REsp 1495046/MG, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, 

DJe 12/09/2016). “(...)4. Com o julgamento de embargos do devedor, o 

crédito exequendo apresenta-se estabilizado, sólido, tendo sido com isso 

satisfeito o direito do executado a ter um julgamento de mérito, ao mesmo 

tempo que se constata uma situação que apenas excepcionalmente será 

modificada. 5. Não pendendo decisão nos embargos de devedor e 

seguindo a execução seu curso, é de concluir pelo desinteresse do 

executado nesse prosseguimento e, consequentemente, a 

desnecessidade de seu requerimento quanto a esse fim (...)” (REsp 

1355277/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).

 (Ap 163099/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, 

Publicado no DJE 17/04/2017) (grifo nosso)

Destarte, não existe compatibilidade lógica para o prosseguimento do 

processo, motivo pelo qual, com fundamento no princípio da eficiência e da 

racionalização do serviço, deve este ser extinto sem resolução de mérito.

Por derradeiro, ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa 

julgada material, podendo o requerente, promover nova ação junto ao 

poder judiciário, se assim entender conveniente.

Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Descabe condenação ao pagamento de custas.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64774 Nr: 220-06.2014.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSA, EVAS, GJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSA, JDSVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, Inaíta Gomes Ribeiro 

Soares Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Condeno à parte autora ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, os quais 

fixo no mínimo legal.Após o trânsito em julgado CERTIFIQUE-SE, expeça-se 

certidão de honorários em favor do advogado dativo e ARQUIVE-SE com 

as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60939 Nr: 206-90.2012.811.0105

 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: Izaias Alves do Carmo, Leonilia Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei de Assis Capelli, Vagner Gastão Capelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos;

Em que pese o teor da decisão de fls. 182, diante da juntada de novos 

elementos e com o escopo de evitar alegações de futuras nulidades, 

INTIMEM-SE as partes para que requeiram o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69737 Nr: 1694-75.2015.811.0105

 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: Elci Mota de Souza

 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:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de 

mérito.CONDENO a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no mínimo legal, bem como das custas 

processuais, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.Transitada em 

julgado a sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo.P. R. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64875 Nr: 313-66.2014.811.0105

 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: SMC, ELVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT, Robson Medeiros - OAB:6395/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor para intimar a 

parte Autora acerca da sentença de folhas 30/30-V.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65935 Nr: 1275-89.2014.811.0105

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AADS, SdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP, FPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Tendo em vista que a requerida foi citada, bem como não se manifestou no 

prazo legal, decreto sua revelia, conforme apregoado pelo art. 344 do 

CPC.

 Ressalva-se que a presente ação versa sobre direitos indisponíveis, 

razão pela qual não se presumirão verdadeiras as alegações formuladas 

pelos autores, em consonância com o ditado pelo art. 345, inciso II, do 

CPC.

Outrossim, especifiquem as partes, no prazo legal, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

dos autos, justificando sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, consignando a possibilidade de 

eventual conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim 

entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Sem prejuízo, determino a realização de estudo psicossocial na 

residência dos autores, consignando-se que será necessária a oitiva da 

criança.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68169 Nr: 965-49.2015.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

CUMPRA-SE a decisão proferida à ref. 03

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68171 Nr: 967-19.2015.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLE CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

CUMPRA-SE a decisão proferida à ref. 03

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68170 Nr: 966-34.2015.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DE PAULA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

CUMPRA-SE a decisão proferida à ref. 03

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68168 Nr: 964-64.2015.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RALNIR CORREA TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

CUMPRA-SE a decisão proferida à ref. 03

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90561 Nr: 3094-22.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARA MARIA BEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 Vistos. Trata-se de termo circunstanciadoinstaurado a fim de apurar 

eventual crime de difamação e calúnia. Relatório dispensado na forma do 

artigo 81, §3º, da Lei Federal nº 9.099/95. É o relato do necessário. Em 

linhas gerais, os delitos apurados nestes autos são processados 

mediante queixa-crime, consoante disposição do artigo 145, caput, 

primeira parte, do Código Penal. Em consulta ao Sistema Apolo verifica-se 

que a vítima não propôs queixa-crime em relação aos fatos, em tese, 

praticados pelo acusado no prazo legal, ocorrendo, assim, o instituto da 

decadência. Cumpre destacar que o prazo para propositura de 

queixa-crime decai em 06 (seis) meses, conforme disposição do artigo 

103 do Código Penal e do artigo 38 do Código de Processo Penal. Vejamos 

os ensinamentos do professor Ney Moura Teles acerca do instituto da 

decadência: “Tratando-se de ação penal de iniciativa privada – aquela 

pleiteada pelo ofendido ou seu representante legal – ou de ação penal de 

iniciativa pública condicionada, a queixa, peça inaugural do processo, ou a 

representação, no segundo caso, deve ser oferecida, dentro do prazo de 

seis meses, contados da data em que o querelante teve ciência de quem 

seja o autor do fato típico, e no caso de ação penal de iniciativa privada 

subsidiária de pública, da data em que expirou o prazo para o Ministério 

Público oferecer a denúncia. Se a queixa ou a representação não tiverem 

sido apresentadas no prazo de seis meses, o ofendido decairá do direito 

de ação ou de representação. Terá perdido o direito de acionar ou delatar 

o infrator da norma penal”. Assim, considerando o transcurso do prazo 

para oferecimento da queixa-crime, qual seja aquele previsto no artigo 

103, caput, do Código Penal e 38, caput, do Código de Processo Penal, em 

razão da ocorrência de decadência está extinta a punibilidade. Por todo o 

exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE, com fundamento legal no artigo 

107, inciso IV, do Código Penal. INTIMEM-SE as partes. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos após as baixas e comunicações. 

EXPEÇA-SE o necessário. P.R.I.C

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63489 Nr: 365-80.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN CLEITON DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIAN CLEITON DA COSTA OLIVEIRA, 

Cpf: 75000580125, Rg: 2319168, Filiação: Maria José da Costa Oliveira e 

Leonardo Romualdo de Oliveira, data de nascimento: 10/12/1990, 

brasileiro(a), natural de Espigão do Oeste-RO, solteiro(a), mecânico de 

motos, Telefone 8421-6470. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos...Após tentativa de citação pelo endereço do Bacenjud, 

não houve êxito. Por isso, ganha lugar citação por Edital. Apenas para 

explicitar e resolver questão processual, qual seja, o local de publicação 

do edital, entende-se que a afixação de edital no “átrio do fórum” e 

“publicação na imprensa escrita, onde houver” (art. 365, p. único, do CPP) 

não garante a devida publicidade ao ato. Assim, além de afixação no 

“átrio”, também se dará a publicação via DJe.No tocante à prisão requerida 

pelo Ministério Público, não se concorda com o ponto fulcral, qual seja, que 

houve fuga, pois o que há, por enquanto, é não-encontro de um acusado, 

havendo ainda procedimento a ser adotado para se concluir por eventual 

prisão sob tal aspecto. No tocante à ordem pública, fundamenta-se o 

requerimento em possíveis novas infrações penais praticadas pelo 

acusado. Não se concorda novamente, pois a alegação de possibilidade 

de alguém praticar infração penal, desvinculada de qualquer indício 

concreto, não se presta à fundamentar a prisão cautelar de alguém. Por 

isso, INDEFERE-SE o pleito, pelo menos por ora. Portanto, à SECRETARIA 

para:1.CITAR, por Edital, o acusado para apresentar resposta à acusação, 

pelo prazo de quinze dias (art. 361 do CPP), observando-se o art. 365 do 

CPP, indicando-se expressamente, nos termos do artigo 396-A do CPP, a 

possibilidade de alegar tudo o que interesse à sua defesa, bem como 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas; OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no 

DJe;2.APRESENTADA RESPOSTA, conclusos (análise de resposta à 

acusação e possível designação de audiência);3.APÓS Edital, não 

havendo resposta, ao Ministério Público para manifestação acerca da 

suspensão do processo, do curso do prazo prescricional e da decretação 

de prisão;4.Após, conclusos. Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Cardozo de 

Souza , digitei.

Cotriguaçu, 13 de setembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70481 Nr: 1794-14.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS, MBG, MJD, SDS, JMDM, ADJ, VMDM, 

DPD, MGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO - 

OAB:23573/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MIGUEL BRAZ GARCIA, Cpf: 

49012673100, Rg: 562647260, Filiação: Dilma Ribeiro Garcia, data de 

nascimento: 03/02/1966, brasileiro(a), casado(a), atualmente em local 

incerto e não sabido MANOEL JOSÉ DIAS, Cpf: 17002877100, Rg: 

900.009, Filiação: Tiburcio José Dias e Ana Maria Rodrigues da Silva, data 

de nascimento: 06/05/1955, brasileiro(a), casado(a), lavrador, atualmente 

em local incerto e não sabido VILMAR MULLER DE MAIA, Cpf: 

57941076004, Rg: 5049409955, Filiação: Maria Rosely de Maia e 

Waldomiro Gonçalves de Maia, data de nascimento: 10/12/1970, 

brasileiro(a), natural de Guarapuava-PR, divorciado(a), construtor e 

atualmente em local incerto e não sabido MARCIO GONÇALVES ROZA, 

Filiação: Suzana Gonçalves Roza e Aparecido Porfírio Roza, data de 

nascimento: 15/04/1979, natural de Mirassol do Oeste-MT. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos...Quanto aos pleitos de citação editalícia dos 

requeridos Miguel Braz Garcia, Manoel José Dias, Vilmar Muller de Maia e 

Márcio Gonçalves e de citação pessoal Juracy Nascimento dos Santos, 

Jucimar Muniz de Melo, Silvio da Silva, Adnilson de Jesus e Devanir Pereira 

Dias, desde já, DEFERE-SE, devendo à Secretaria proceder aos atos 

necessários.Por outro lado, não obstante a manifestação do Ministério 

Público no sentido de concordância na inclusão do Estado de Mato Grosso 

no polo ativo da demanda, verifica-se que o Estado de Mato Grosso 

peticionou à ref. 36, informando o desinteresse em ingressar no polo ativo 

da demanda, muito embora conste manifestação à ref. 33 expondo o 

interesse em integrar a lide.Assim, põe-se em dúvida qual a real vontade 

do Estado de Mato Grosso, fazendo-se necessária nova manifestação 

para esclarecer se tem ou não interesse em ingressar na demanda como 

litisconsorte ativo.Portanto, à SECRETARIA para:1.CITAR por edital os 

requeridos Miguel Braz Garcia, Manoel José Dias, Vilmar Muller de Maia e 

Márcio Gonçalves, a fim de que cumpram a decisão que concedeu a 

antecipação de tutela e, caso queiram, apresentem resposta no prazo de 

15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), consignando expressamente a 

advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma normativo;a.OBS.: 

o Edital também deverá ser divulgado no DJe.2.CITAR pessoalmente, nos 

endereços constantes na Inicial, os requeridos Juracy Nascimento dos 

Santos, Jucimar Muniz de Melo, Silvio da Silva, Adnilson de Jesus e 

Devanir Pereira Dias, a fim de que cumpram a decisão que concedeu a 

antecipação de tutela e, caso queiram, apresentem resposta no prazo de 

15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), consignando expressamente a 

advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma 

normativo;3.INTIMAR o Estado de Mato Grosso, através da 

Procuradoria-Geral do Estado, para que esclareça se possui ou não 

interesse em ingressar na demanda como lit isconsorte 

ativo;4.Apresentadas as respostas (contestações, inclusive) e a 

manifestação do Estado de Mato Grosso ou decorrido os prazos para 

tanto, CERTIFICAR e REMETER ao Ministério Público;5.Após, 

conclusos.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 04 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Cardozo de 

Souza , digitei.

Cotriguaçu, 13 de setembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34011 Nr: 431-02.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDS, EAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 147, inciso I, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA para processar 

e julgar a lide e, por consequência, DETERMINA-SE a remessa dos autos 

ao Juízo da Comarca de Sinop/MT, procedendo-se às anotações e baixas 

de praxe.Ciência ao Ministério Público. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 13 agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62356 Nr: 758-39.2013.811.0099

 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: ADRIANO KRAEMER DOS SANTOS, PRGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/O, Jaqueline de Angelo Nascimento - OAB:13427, 

PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de , INTIMAR as partes para se manifestarem sobre 

o Laudo, bem com para, havendo assistente técnico, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, §1º, do CPC), além de ESPECIFICAREM 

PROVAS, bem como se desejam audiência de instrução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62780 Nr: 1140-32.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Nos termos da legislação e provimento nº 52/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a defesa do acusado para que se manifeste 

quanto ao interesse na oitiva da testemunha Lilian Jhenifer.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76186 Nr: 2954-40.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PIRES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DA SILVA, MARIA REGINA 

LANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO 

- OAB:23573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Ferreira 

Martins - OAB:11.706/MT

 Vistos...

 Suspende-se o processo até a petição das partes, conforme indicado.

 À SECRETARIA:

1. Após petição, conclusos;

2. Não havendo petição em 60 dias, INTIMAR a parte-executada para se 

manifestar sobre a objeção e não-executividade.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68106 Nr: 280-26.2016.811.0099

 AÇÃO: Separação Consensual->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: IS, MRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/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, DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO de IDALCI 

SCHUMACHER e MARIA RIBEIRO SCHUMACHER, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial, devendo Maria voltar a usar o nome de 

solteira, qual seja, MARIA RIBEIRO.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil.CONDENA-SE as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios pro rata (art. 90, §2, do CPC), 

estes últimos fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 

85, §2º, I, II e IV, do CPC.V DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR as partes, não se aplicando o artigo 914 da 

CNGC;2.Transitada em julgado, se nada for requerido, o que deverá ser 

certificado, EXPEDIR Ofício ao Cartório de Registro Civil da e Tabelionato 

do Distrito de Itauninhas – São Mateus - ES para que proceda à devida 

averbação na certidão de casamento de matrícula 0220040155 1971 2 

00001 201 0000200 55 (encaminhar cópia da referida certidão juntamente 

com o ofício – fl. 04);3.Transitada em julgado, se nada for requerido, o que 

deverá ser certificado, 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;4.Após, ARQUIVAR os autos;Publicar. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 13 de 

setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68763 Nr: 679-55.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORAH CHRYSTINE DE SOUZA MOULAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:OAB/MT 5.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Não foram aventadas preliminares em contestação.

Analisando-se o contexto processual, salienta-se que não é caso de 

“julgamento antecipado” (arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade 

de atividade probatória.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória (sem prejuízo de, em cooperação, outras 

serem apontadas):

? (In)existência de vínculo trabalhista entre as partes;

? Responsabilidade do Município de Juruena pelo recolhimento/pagamento 

das verbas trabalhistas indicadas na Inicial;

? As próprias questões de mérito.

MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 373, caput, do CPC.

Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido indicação de provas pretendidas (depoimentos 

pessoais e oitiva de testemunhas), de rigor da designação de audiência.

Assim, DESIGNA-SE audiência de instrução para o dia 26.10.2018, às 

15h30min, na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para a referida audiência;

2. INTIMAR pessoalmente a parte-autora, para fins de depoimento pessoal 

(pleito da parte-requerida);

3. Caso haja indicação de testemunha a ser ouvida por Precatória, desde 

já fica autorizada a expedição, ficando o pagamento da diligência a cargo 

de quem requerer;

4. CONSIGNE-SE que, nos termos do artigo 455 do CPC, é encargo do 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, 

da hora e do local da audiência.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 13 de setembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67657 Nr: 56-88.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Akin Alves Comin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 569 de 728



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

Trata-se de petição intitulada “Ação de execução” ajuizada pelo advogado 

Dr. Akin Alves Comin contra o Estado de Mato Grosso, visando à 

cobrança de honorários advocatícios arbitrados em seu favor referente à 

atuação como Defensor Dativo em processos que tramitam nesta 

Comarca.

Devidamente citada, a parte-executada deixou o prazo decorrer sem 

apresentar manifestação, por conta disso, expediu-se a Requisição de 

Pequeno Valor, encaminhando-a ao Estado de Mato Grosso, na pessoa do 

seu Procurador Geral, o qual, mesmo intimado, não efetuou o pagamento 

no prazo legal de 60 dias.

Por isso, determinou-se o bloqueio de verbas nas contas da 

parte-executada, expedindo-se, posteriormente, o competente Alvará 

Judicial para levantamento/transferência dos valores em favor da 

parte-exequente.

Consta ofício expedido pelo Setor de Depósitos Judiciais do TJMT 

comprovando o pagamento dos Alvarás.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

prolação de sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 924, 

inciso II c/c art. 513, ambos do Código de Processo Civil.

DEIXA-SE de condenar o requerido nas despesas processuais (que 

incluem as custas – art. 84 do CPC), ante a isenção prevista no artigo 3º, I, 

da Lei Estadual 7.603/01.

CONDENA-SE o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, ora 

arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85, 

§2º e §3º, I, do CPC).

IV DISPOSIÇÕES FIANAIS – À SECRETARIA

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 13 de setembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73307 Nr: 953-82.2017.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO 

- OAB:23573/O

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.OFICIAR à PJ New Holland, situada 

na Av. JK, 3718, Setor de Serviços, em Juína/MT, CEP: 78.320-000, para 

que, no prazo de 15 dias, envie cópia do termo de rescisão de contrato de 

trabalho em nome de Carlos André Cobos Gomes (CPF: 

265.916.818-09);2.OFICIAR à Caixa Econômica Federal, situada na Rua 

nove de maio, s/n, QD 01, lote 14/15, em Juína/MT, CEP: 78.320-000, para 

que, no prazo de 15 dias, informe a existência de valores sacados ou não 

por Carlos André Cobos Gomes (CPF: 265.916.818-09) a título de FGTS, 

bem como para enviar planilha dos depósitos ocorridos no período de 

agosto/2013 a 02.04.2017;3.EXPEDIR o competente mandado de avaliação 

judicial dos bens indicados na impugnação à contestação, a qual deverá 

ser feita por um Oficial de Justiça desta Comarca, em atenção ao disposto 

no art. 154, V, do CPC, consignando o prazo de 30 dias para 

apresentação da avaliação;4.INTIMAR as partes para a referida 

audiência;5.INTIMAR pessoalmente a parte-autora para fins de depoimento 

pessoal (diligência pedida pela parte-requerida), bem como para informar 

se deseja depoimento pessoal e oitiva de testemunhas (prazo de 5 

dias);a.Indicando interesse, deve a SECRETARIA INTIMAR pessoalmente a 

parte-requerida para depoimento pessoal.6.Caso haja indicação de 

testemunha a ser ouvida por Precatória, desde já fica autorizada a 

expedição, ficando o pagamento da diligência a cargo de quem 

requerer;7.Nos termos do artigo 455 do CPC, ressalta-se que é encargo 

do advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do 

dia, data e local da audiência.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 13 de setembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67660 Nr: 59-43.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Akin Alves Comin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

Trata-se de petição intitulada “Ação de execução” ajuizada pelo advogado 

Dr. Akin Alves Comin contra o Estado de Mato Grosso, visando à 

cobrança de honorários advocatícios arbitrados em seu favor referente à 

atuação como Defensor Dativo em processos que tramitam nesta 

Comarca.

Devidamente citada, a parte-executada deixou o prazo decorrer sem 

apresentar manifestação, por conta disso, expediu-se a Requisição de 

Pequeno Valor, encaminhando-a ao Estado de Mato Grosso, na pessoa do 

seu Procurador Geral, o qual, mesmo intimado, não efetuou o pagamento 

no prazo legal de 60 dias.

Por isso, determinou-se o bloqueio de verbas nas contas da 

parte-executada, expedindo-se, posteriormente, o competente Alvará 

Judicial para levantamento/transferência dos valores em favor da 

parte-exequente.

Consta ofício expedido pelo Setor de Depósitos Judiciais do TJMT 

comprovando o pagamento dos Alvarás.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

prolação de sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 924, 

inciso II c/c art. 513, ambos do Código de Processo Civil.

DEIXA-SE de condenar o requerido nas despesas processuais (que 

incluem as custas – art. 84 do CPC), ante a isenção prevista no artigo 3º, I, 

da Lei Estadual 7.603/01.

CONDENA-SE o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, ora 

arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85, 

§2º e §3º, I, do CPC).

IV DISPOSIÇÕES FIANAIS – À SECRETARIA

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 13 de setembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67659 Nr: 58-58.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Akin Alves Comin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

Trata-se de petição intitulada “Ação de execução” ajuizada pelo advogado 

Dr. Akin Alves Comin contra o Estado de Mato Grosso, visando à 

cobrança de honorários advocatícios arbitrados em seu favor referente à 

atuação como Defensor Dativo em processos que tramitam nesta 
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Comarca.

Devidamente citada, a parte-executada deixou o prazo decorrer sem 

apresentar manifestação, por conta disso, expediu-se a Requisição de 

Pequeno Valor, encaminhando-a ao Estado de Mato Grosso, na pessoa do 

seu Procurador Geral, o qual, mesmo intimado, não efetuou o pagamento 

no prazo legal de 60 dias.

Por isso, determinou-se o bloqueio de verbas nas contas da 

parte-executada, expedindo-se, posteriormente, o competente Alvará 

Judicial para levantamento/transferência dos valores em favor da 

parte-exequente.

Consta ofício expedido pelo Setor de Depósitos Judiciais do TJMT 

comprovando o pagamento dos Alvarás.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

prolação de sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 924, 

inciso II c/c art. 513, ambos do Código de Processo Civil.

DEIXA-SE de condenar o requerido nas despesas processuais (que 

incluem as custas – art. 84 do CPC), ante a isenção prevista no artigo 3º, I, 

da Lei Estadual 7.603/01.

CONDENA-SE o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, ora 

arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85, 

§2º e §3º, I, do CPC).

IV DISPOSIÇÕES FIANAIS – À SECRETARIA

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 13 de setembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35091 Nr: 52-27.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETI ROHDEM GIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes para se manifestarem sobre o Laudo, bem com para, 

havendo assistente técnico, apresentar o respectivo parecer (art. 477, 

§1º, do CPC), além de ESPECIFICAREM PROVAS, bem como se desejam 

audiência de instrução;

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65300 Nr: 306-58.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRL, LRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEILTON ALVES PIRES, Cpf: 

88639096104, natural de Araputanga-MT, 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 a ação de reconhecimento e dissolução de 

união estável cumulada com separação de corpos, cumulada partilha de 

bens, guarda, alimentos e regularização de visitas com pedido de tutela 

antecipada ingressada por L. R. P. representada por sua genitora S. R.L., 

em desfavor de A. A.P. devidamente qualificados nos autos.

Despacho/Decisão: Vistos...Em busca ao sistema Apolo (processo 

81685), encontrou-se endereço atualizado e número de telefone de ambas 

as partes [chácara 03 irmãos, BR 170, Juruena/MT. Sirlene: (66) 

98400-4401; Adeilton: 98431-2262]. Como não mais está preso, 

REVOGA-SE a nomeação do Curador Especial anteriormente feita. Sendo 

assim, à SECRETARIA para:1.PROCEDER à devida citação do réu;2.Não 

encontrado, INTIMAR parte-autora para indicação de endereço. Não 

sabendo, PROCEDER à citação por Edital, nomeando Curador para 

resposta em caso de inércia;3.Após resposta, à parte-autora para 

i m p u g n a ç ã o ; 4 . A p ó s ,  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o ; 5 . A p ó s , 

conclusos.Cotriguaçu/MT, 06 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 14 de setembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27456 Nr: 15-83.2000.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍZIO NEVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALOÍZIO NEVES GOMES, Rg: 

26.020.581, Filiação: Francisco Marinho Gomes e Luzia Alves Neves 

Gomes, data de nascimento: 12/09/1963, brasileiro(a), natural de Madre de 

Deus-BA, solteiro(a), trabalhador braçal. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu para que compareça à Sessão para 

Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri redesignada para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 13h30min, na Sala de Audiências do Fórum de 

Cotriguaçu-MT.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, DESIGNA-SE sessão para julgamento 

pelo Egrégio Tribunal do Júri para o dia 10 de agosto de 2018, às 

08h00min, na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu. IV 

PROVIDÊNCIAS – À SECRETARIAForam feitas pesquisas acerca dos 

endereços das testemunhas e do acusado, conforme documentos ora 

juntados. Por fim, a SECRETARIA para:1.PROVIDENCIAR (se isso já não foi 

feito) o requerido pelo Ministério Público (TÓPICO II, acima), atentando-se à 

questão da juntada em até três dias úteis e imprescindível intimação da 

outra parte;2.INTIMAR as testemunhas arroladas na fase do art. 422 do 

CPP, atentando-se aos endereços indicados;3.INTIMAR o acusado e a 

Defesa (pessoalmente, se Defensor nomeado);4.ESTANDO PRESO o 

acusado, OFICIAR à Direção do Presídio respectivo e requisitar a 

condução do preso ao Fórum de Cotriguaçu na data e horário 

especificados;5.INTIMAR os jurados;6.INTIMAR o Ministério 

Público;7.EXTRAIR cópias desta decisão e da Pronúncia, as quais deverão 

ser entregues aos Jurados (art. 472, p. único, do CPP).Publicar. 

Intimar.Cumprir, expedindo-se o necessário para a preparação da Sessão 

Plenária.Cotriguaçu/MT, 04/05/2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 

Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 14 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
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 Cod. Proc.: 69313 Nr: 1023-36.2016.811.0099

 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): NORBERTO MALLMANN, NORBERTO 

MALLMANN, PALMA MARIA ECKERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito pesquisa no Renajud, nada se encontrou.

Assim, à exequente para requerimento.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65966 Nr: 655-61.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MENDES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 Com a falta de encontro da testemunhas, tendo em vista que a Defesa 

havia insistido:

1.INTIMAR a Defesa para se manifestar sobre a falta da oitiva;

2.Indicando outro endereço, EXPEDIR Precatória. Desistindo, ao Ministério 

Público para alegações finais e, após, à Defesa;

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66589 Nr: 958-75.2015.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUEU ANTONIO PEREIRA DA SILVA, 

CRISTIANO NARLOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...Inicialmente, DEFERE-SE o requerimento de expedição de carta 

precatória para citação do executado CRISTIANO NARLOCH, devendo ser 

observado o endereço indicado na petição de ref. 28.No mais, embasado 

nas disposições dos artigos 523, §3º e 835, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFERE-SE a penhora online via BACENJUD nas contas da 

parte-executada ISAQUEU ANTONIO PEREIRA DA SILVA e, nesta 

oportunidade, anexa-se a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados 

(CPF: 908.719.521-49). (...) Cotriguaçu/MT, 14 de setembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010110-74.2016.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JUREMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILJERSON GOMES 97930725120 (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 

requerente da sentença de ref. 12122838 proferida nos autos. 

COTRIGUAÇU, 14 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-68.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TANIA CATIA ZORTEA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU DESPACHO Numero do Processo: 

8010048-68.2015.8.11.0099 REQUERENTE: TANIA CATIA ZORTEA 

REQUERIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos... Inicialmente, 

DECRETA-SE A REVELIA da parte requerida FORD TROPICAL - JOB 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., tendo em vista que, devidamente 

intimada, não compareceu à audiência de conciliação, isto nos termos do 

art. 20 da Lei 9.099/95. Por outro lado, considerando a manifestação da 

requerida Ford Motor Company Brasil Ltda. de fls. 115/116 (Id n° 8913101), 

em que é mencionado o “atendimento em cortesia”, à SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR a parte requerente para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se 

acerca da petição; 2. Após, (decorrendo o prazo ou apresentada 

resposta), conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO considerando a celeridade processual pretendida. 

Cotriguaçu/MT, 12 de setembro de 2017. Dante Rodrigo Aranha da Silva 

Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010048-68.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TANIA CATIA ZORTEA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU DESPACHO Numero do Processo: 

8010048-68.2015.8.11.0099 REQUERENTE: TANIA CATIA ZORTEA 

REQUERIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos... Inicialmente, 

DECRETA-SE A REVELIA da parte requerida FORD TROPICAL - JOB 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., tendo em vista que, devidamente 

intimada, não compareceu à audiência de conciliação, isto nos termos do 

art. 20 da Lei 9.099/95. Por outro lado, considerando a manifestação da 

requerida Ford Motor Company Brasil Ltda. de fls. 115/116 (Id n° 8913101), 

em que é mencionado o “atendimento em cortesia”, à SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR a parte requerente para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se 

acerca da petição; 2. Após, (decorrendo o prazo ou apresentada 

resposta), conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO considerando a celeridade processual pretendida. 

Cotriguaçu/MT, 12 de setembro de 2017. Dante Rodrigo Aranha da Silva 

Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 37491 Nr: 330-87.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES, 

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Regina Bombonato 

Rodrigues - OAB:5141/O

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que se manifeste acerca da petição da Leiloeira 

de ref.187.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56583 Nr: 1742-48.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GOMES AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que as guias de diligências para os oficiais de justiça 

poderão ser retiradas e pagas pelo seguinte endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55885 Nr: 1412-51.2018.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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, Financiamentos e Investimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MORAES BLANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENNON DO NASCIMENTO 

SAAD - OAB:386676

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, acerca da juntada de petição da parte requerida e 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56460 Nr: 1697-44.2018.811.0034

 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): ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA, Pedro Noboru 

Kojima, Valdirene de Oliveira Kojima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1697-44.2018.811.0034

Código nº 56460

Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face 

de ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA e outros, todos devidamente 

qualificados nos autos epigrafados.

A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento 

e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, sem a eficácia 

de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700 do 

CPC), sendo que, devidamente preenchidos os requisitos legais, RECEBO 

a inicial.

 Por corolário, defiro de plano o peido do autor. EXPEÇA-SE mandado 

monitório de pagamento, com o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

pedido da inicial, anotando-se no instrumento que caso o(s) requerido(s) 

cumpra(m) sua obrigação neste prazo, promovendo ainda com o 

pagamento dos honorários advocatícios, estes serão devidos no patamar 

de 5% do valor da causa, além de ficar isento do pagamento de custas 

processuais (art. 701 do CPC). Entretanto, para o caso de não pagamento, 

fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito.

 CITE-SE e INTIME-SE o(s) réu(s) que, caso não cumpra obrigação, terá o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de embargos, independente 

de garantia, e de que não cumprida a obrigação ou não oferecidos 

embargos constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 

701, § 2º, do CPC).

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 14 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.: 56449 Nr: 1689-67.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

 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:

 VISTOS ETC.DEFIRO o pedido de gratuita da justiça. NOMEIO como perita 

a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de outubro de 2018, à partir 

das 15h30 (MT). O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.Com a juntada do laudo médico pericial, 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.Ainda, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e 

intimação da parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos 

termos. CERTIFIQUE-SE.Com a chegada da contestação, INTIME-SE o autor 

para impugnar, no prazo legal.Intimem-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Após, conclusos.Dom 

Aquino/MT, 14 de setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54788 Nr: 884-17.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Oliveira Varrese, Moisés Costa 

Laranjeira Filho, Richard da Costa Silvério, Jones Benedito Soares dos 

Santos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Girlene Luzia Durado Garcia 

- OAB:23995/0, Iderlam Rocha Carapía Filho - OAB:24.446, Iderlom 

Rocha Carapía Filho - OAB:24.446, MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18555, Marise Soares Guimarães de Souza - 

OAB:7846-MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes rés, por intermédio 

de seus procuradores, para que tomem ciência que foi designada para o 

dia 27/092018, às 16:20 audiência para inquirição da testemunha 

Francismar Francisco Nascimento, pela Segunda Vara Criminal de Várzea 

Grande, conforme ofício de ref.85.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52734 Nr: 3381-38.2017.811.0034
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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: Leonir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 Processo nº 3381-38.2017.811.0034

Código 52734

VISTOS ETC,

Diante da petição do autor à ref. 79 e também analisando o 

pronunciamento de ref. 55, verifico que o litigante tem razão ao apontar a 

presença de erro material.

Não obstante a parte tenha utilizado de instrumento inadequado, visto que 

a correção de erro material deveria ser buscada por intermédio de 

Embargos de Declaração (art. 1.022, inciso III, do CPC), sabe se que tal 

vício é passível de reconhecimento de ofício pelo Juiz.

Nesta linha, sem maiores delongas, RECONHEÇO a existência de erro 

material da decisão de ref. 55 no que tange ao mandamento: “Intime-se o 

autor para manifestar-se em réplica no prazo de 10 (dez) dias”, visto que 

o CPC prevê prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

à contestação quando cabível (arts. 350 e 351 do CPC).

Portanto, ONDE SE LÊ “10 (dez) dias” no trecho citado do pronunciamento 

vergastado, PASSA A CONSTAR “15 (quinze) dias”.

Contudo, embora o autor diga que “verificando que tratou se de mero erro 

material, apresentou a impugnação dentro do prazo legal determinado pelo 

Código de Processo Civil”, observo que a peça é realmente intempestiva.

Explico.

A decisão ora analisada foi publicada no dia 19/07/2018, considerado dia 

do começo do prazo, conforme inciso VII do artigo 231 do CPC.

Desta maneira, computando-se apenas dias úteis (CPC, art. 219, caput), 

excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do fim, iniciando-se, assim, 

no primeiro dia útil após a publicação (CPC, art. 224, caput e §3º), o prazo 

de 15 (quinze) dias para impugnar escoou-se em 09/08/2018, tendo o 

autor apresentado a peça somente em 10/08/2018.

Por tal razão, DECLARO a impugnação à contestação intempestiva e 

DETERMINO seu desentranhamento.

No mais, aguarde-se manifestação do autor ou decurso de prazo nos 

termos do despacho de ref. 76.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 13 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56417 Nr: 1675-83.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romera Móveis e Eletrodomésticos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

ROBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1675-83.2018.811.0034

 Código: 56417

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Ressarcimento de Danos proposta por ODAIR JOSÉ 

DE OLIVEIRA, em face de ROMERA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, 

todos qualificados nos autos.

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou a concessão de assistência judiciária gratuita, pedido que passo a 

analisar.

De acordo com o art. 98 do CPC, 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 CF dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.

Desta feita, o artigo 98 e ss. do CPC, o qual trata da assistência judiciária 

aos necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição, 

razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de recursos.

 Deve ainda ser destacado que no caso concreto 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.

Saliente-se, também, que de acordo com o CPC, os jurisdicionados têm a 

faculdade de solicitar parcelamento das custas processuais.

Assim, intimem-se o autor para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial, juntando documentos que comprove a hipossuficiência 

alegada, para análise do pedido, sob pena de ser cancelada a distribuição 

do feito (CPC §2º do art. 99 e art. 290).

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e façam os autos 

imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 13 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56340 Nr: 1643-78.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM AQUINO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n ° 1643-78.2018.811.0010

Código 56340

VISTOS ETC.,

Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo requerente, observo 

uma irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC.

Compulsando os autos, visualizei que a Certidão de Dívida Ativa anexa 

encontra-se ilegível, o que dificulta a identificação, a saber se pertencente 

ao contribuinte requerido no feito.

Assim, intime-se a parte autora para, na forma do artigo 321 do Código 

legal supracitado, emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, junte a 

Certidão de Divida Ativa legível, sob pena de indeferimento da inicial, e, 

consequentemente extinção sem resolução do mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino/MT, 13 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56247 Nr: 1597-89.2018.811.0034

 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: João Batista Feitoza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Wanildes Ramos Feitoza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1597-89.2018.811.0034

Código: 56247

VISTOS ETC.

Cuida-se de Ação pedido de Expedição de Alvará Judicial proposto por 

JOÃO BATISTA FEITOZA, na qualidade de viúvo da de cujus Wanildes 

Ramos Feitosa, todos qualificados nos autos.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender os 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim 

de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 
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promova o impulso necessário, de modo a firmar a lide.

Para tanto, a parte autora deve atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos. Compulsando a peça 

exordial verifico que o requerente não juntou comprovante de endereço 

bem como atribuiu valor da causa inferior ao benefício econômico 

pretendido.

Outrossim, conforme acima delineado, a parte ativa pretende a liberação 

de valores existentes na(s) conta(s) da de cujus, de maneira que o valor 

da causa deve corresponder ao valor do pedido principal (CPC, art. 292, 

inciso VIII).

Assim, verificando que o autor atribuiu como valor da causa apenas para 

efeitos fiscais, o montante encontra-se aquém do correto valor da causa.

Imperioso portanto, a emenda a inicial, nos termos do art. 321 do códex, 

sob pena de indeferimento da inicial.

 Desta maneira, intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, para apresentar comprovante idôneo de residência nesta 

comarca, ou justificar, mediante a declaração necessária, a apresentação 

daquele em nome de terceira pessoa, bem como para atribuir o valor 

correto à causa, aquele que corresponde à integralidade do benefício 

econômico pretendido, sob pena de indeferimento da inicial, e, 

consequentemente extinção do feito sem resolução do mérito.

Após, tonem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 13 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34912 Nr: 727-83.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO VICENTE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:37840

 Processo nº 727-83.2014.811.0034

Código 34912

VISTOS ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por GERALDO VICENTE DE 

ALMEIDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

qualificados nestes autos.

A autarquia executada apresentou impugnação, alegando que os cálculos 

apresentados pela requerente estavam em desacordo com a sentença 

proferida (ref. 66).

Após, a exequente concordou com os novos cálculos apresentados pela 

parte contrária naquela oportunidade (ref. 74).

Pois bem.

Diante da concordância da credora, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo INSS à ref. 66.

Portanto, expeça-se RPV/Precatório ao TRF 1ª Região, levando-se em 

conta o valor do cálculo ora homologado e atentando-se ao parâmetro 

fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais.

Após, expedida a RPV e juntada aos autos informações do depósito dos 

valores devidos, nos termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 

151 de 18/04/2012, proceda o Senhor Gestor com os procedimentos 

necessários para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores 

depositados.

Efetuado o levantamento dos valores e certificado nos autos, voltem os 

autos conclusos para extinção.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 11 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55934 Nr: 1447-11.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Teles Santos

 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:

 .Buscando celeridade processual, entendo pela realização de perícia 

médica previamente à citação da Procuradoria Federal 

Especializada.Portanto, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM 2311/MT, conforme a agenda disponibilizada perante 

este juízo, no dia 24 de outubro de 2018, às 15h30 (MT).Intime-se a parte 

autora, no endereço constante nos autos, para se apresentar para a 

perícia na data designada, cientificando-a que deverá portar todos os 

seus exames.Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no 

parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento 

ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada 

de 01 (uma) vez.Justifico a majoração dos honorários, em razão da 

grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos 

há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos.O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.Com a juntada do laudo médico pericial, 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.Ainda, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e 

intimação da parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos 

termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS.CERTIFIQUE-SE.Com a 

chegada da contestação, INTIME-SE o autor para impugnar, no prazo 

legal.Sem prejuízo, OFICIE-SE ao CRAS para elaboração de estudo 

Psicossocial com o requerente. Intimem-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Após, conclusos.Dom 

Aquino/MT, 11 de setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53145 Nr: 137-67.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRACI SOARES DE OLIVEIRA E 

OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:290 089, Eduardo Montenegro Dotta - OAB:155.456, 

Julio Carlos Costa Serra - OAB:23351-0, JUSCELINO ADSON DE 

SOUZA FILHO - OAB:122345 , LEONARDO CAVALARI OLINO - 

OAB:19345/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, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência do laudo de avaliação de ref.19 e e demais certificações e 

comunicações do oficial de justiça, e no prazo legal se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55584 Nr: 1293-90.2018.811.0034

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Chernenko Nascimento Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DA 13 CIRETRAN DE DOM 

AQUINO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1293-90.2018.811.0034

Código 55584

VISTOS ETC.

Considerando que os Embargos de Declaração opostos ref. 25 implicarão 
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em modificação da decisão vergastada se eventualmente providos, em 

obediência ao §2º do art. 1023 do CPC, INTIME-SE o embargado para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 10 de setembro de 2018.

Valter Fabrício da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55028 Nr: 1001-08.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDMS, NRDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PORTUGUES - 

OAB:6365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1001-08.2018.811.0034

Código 55028

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos interposta por Davi de Matos 

Silva representado por sua genitora NILTA RODRIGUES DE MATOS SILVA 

em desfavor de EDMUNDO RODRIGUES COSTA E SILVA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em vista da ausência de documentos indispensáveis a propositura da 

ação foi determinada a emenda a inicial para que a requerente juntasse os 

documentos faltantes (ref. 04).

Intimada, a autora juntou documentos de valores relacionados à plano de 

saúde (ref. 8), que englobavam prestações de meses referentes à 

expropriação de bens, os quais devem ser processados em autos 

apartados. Assim sendo, foi determinada nova intimação da parte autora 

para emendar a inicial, adequando o débito executado ao rito de coerção 

pessoal, sob pena de indeferimento da inicial (ref. 10)

Devidamente intimado (ref. 13), a parte requerente manteve-se inerte (ref. 

15). À ref. 14 foi juntado recibo.

 Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora não cumpriu com a diligência determinada, desafiando o 

indeferimento da petição inicial.

Desta forma, não sanada a irregularidade com o complemento a exordial, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, paragrafo único do 

CPC, JULGANDO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que não foi formada a 

triangularização processual.

Intime-se

Cumpra-se.

 Dom Aquino/MT, 05 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 40/2018-DF

O Doutor ADALTO QUINTINO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito, em 

Substituição Legal, da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais...

 CONSIDERANDO que, fora autorizado o Juiz Diretor do Foro, delegar para 

que o Gestor assine eletronicamente notas fiscais e relatórios para 

pagamentos dos credenciados encaminhando-os ao FUNAJURIS, qual seja 

até o dia 05 (cinco) do mês subsequente à prestação de serviço;

 CONSIDERANDO que, este magistrado está respondendo pela Comarca 

de Feliz Natal, em Substituição Legal.

 R E S O L V E:

Art. 1° - AUTORIZAR a Gestora Geral, Mailza Ramos de Araújo, mat. 7693, 

a assinar digitalmente as Notas Fiscais dos credenciados referentes ao 

mês de agosto/2018, bem como assinar os relatórios, devido ao Juiz de 

Direito e Diretor do Foro, uma vez que este magistrado está respondendo 

em substituição Legal, pela Comarca citada, devendo uma cópia da 

presente Portaria ser anexada no portal do GPSEM.

Art. 2º - Publique-se.

 Feliz Natal; 04/09/2018

ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49877 Nr: 629-57.2010.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oilson Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos em Correição.

Em conformidade com a cota ministerial de fls. 184, INDEFIRO o pedido de 

fls. 182/183.

Segue entendimento jurisprudencial:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 402 DO CPP. INDEFERIMENTO DE 

PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO. Na fase do art. 402 do CPP, o juiz não está obrigado a 

deferir toda e qualquer diligência requerida pelas partes. Caso entenda 

pela desnecessidade de eventual diligência solicitada, poderá indeferi-la, 

nos termos do art. 400, § 1º, do mesmo diploma processual, corrigindo-se 

possível equívoco, após a sentença, pela via da apelação. Segurança 

negada. (Mandado de Segurança Nº 70042102715, Quarta Câmara 

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:...(TJ-RS - MS: 70042102715 

RS, Relator: Gaspar Marques Batista, Data de Julgamento: 26/05/2011, 

Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

03/06/2011)”.

Dê-se vista a Defesa para que apresente no prazo legal as Alegações 

Finais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47080 Nr: 1165-73.2007.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA VINÍCIUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, REAL 

SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula dos Santos Cruz - 

OAB:11620-B/MT, LEONARDO RAMOS GONÇALVES - OAB:DF/28.428, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, MARCOS VON 

GLEHN HERKENHOFF - OAB:28432, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT, Rogério Nunes Guimarães - OAB:6569/MT

 Processo nº 1165-73.2017.811.0093

Código nº 47080

Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que aportou aos autos Ofício nº 

000551/2018-BCB/Aspar/GATPC/Diadi, informando que a ordem judicial 

encaminhada para o Banco Central do Brasil fora transmitida para o Banco 

Santander (Brasil) S.A, a fim de realização de providências por parte 

daquele referido Banco.

Assim, OFICIE-SE o respectivo Banco Santander (Brasil) S.A, para que se 

proceda, com urgência, aos procedimentos cabíveis/competente por parte 

do mesmo.

 De Vera/MT para Feliz Natal/MT, 13 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva
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 Cod. Proc.: 78940 Nr: 451-64.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JHdSF, DDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

O Advogado se manifestou de forma manuscrita às fls. 68v, o 

oferecimento de resposta, sem qualquer formalidade ou mesmo certidão 

de protocolo, através de cota manuscrita, em espaço em branco de peças 

do processo, como é o caso dos autos, pode dar margem a inúmeras 

possibilidades de fraude processual, além da dificuldade em compreender 

a cota manuscrita lançada nos autos.

Assim, apesar de entender pela necessidade de que as peças sejam 

apresentadas de forma impressa, o que deverá ser observado pelo 

advogado, sob pena de não recebimento, em nome dos princípios da 

instrumentalidade das formas e celeridade processual, Defiro o pedido de 

petição de fls. 68v.

Após, retornem-se os autos ao Arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

Sem custas, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 43683 Nr: 518-49.2005.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÁCIDO BROLIN, VALMOR BROLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JÚNIOR - OAB:MT/8896, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:6317-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIR PEREIRA LEITE - 

OAB:2275-A/MT, Davelini Pereira Leite Alencar - OAB:9739/MT, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:10.178MT, JIANCARLO LEOBET - 

OAB:OAB/MT 10.718

 Vistos em correição.

Ante o teor da petição de fls. 521, DEFIRO tal pedido, nos termos pugnado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78940 Nr: 451-64.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JHdSF, DDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o Advogado Dativo, Doutor Juliano 

Berticelli, da Decisão de fls 69. Vistos em Correição.

O Advogado se manifestou de forma manuscrita às fls. 68v, o 

oferecimento de resposta, sem qualquer formalidade ou mesmo certidão 

de protocolo, através de cota manuscrita, em espaço em branco de peças 

do processo, como é o caso dos autos, pode dar margem a inúmeras 

possibilidades de fraude processual, além da dificuldade em compreender 

a cota manuscrita lançada nos autos.

Assim, apesar de entender pela necessidade de que as peças sejam 

apresentadas de forma impressa, o que deverá ser observado pelo 

advogado, sob pena de não recebimento, em nome dos princípios da 

instrumentalidade das formas e celeridade processual, Defiro o pedido de 

petição de fls. 68v.

Após, retornem-se os autos ao Arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

Sem custas, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80400 Nr: 1433-78.2017.811.0093

 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: YANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL, 

DOUGLAS CARNIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORACI JOÃO BIANCHINI MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA ALVES IZÁC - 

OAB:13.759, REGISSON JOSÉ DE CASTRO - OAB:6214-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280-B/MT

 Os autos encontram-se em carga na Secretaria da Vara Única, tendo em 

vista a ausência justificada do Magistrado atuante neste Juízo e Comarca 

de Feliz Natal/MT, eis que se encontra de licença saúde.

 Desse modo, por ordem verbal do M.M. Juiz, a solenidade designada para 

o dia de amanha, esta sendo REDESIGNADA para 31/10/2018 às 

16h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78940 Nr: 451-64.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JHdSF, DDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 451-64.2017.811.0093

Código nº 78940.

Vistos, etc.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que preenchidos os 

requisitos legais.

2) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, que poderão se revogados a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

3) Acerca do pedido de tutela de urgência, no que se refere ao momento 

processual, o artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica 

quais os elementos necessários para a concessão do que fora requerido:

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.

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro).

A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já 

consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, 

ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado.

Efetivamente, o primeiro requisito está demonstrado, conforme teor do 

despacho Ministerial de fls. 12, o qual informa que JOSÉ HENRIQUE é 

deficiente mental, e necessita de cuidados para realização das atividades 

ordinárias, que anteriormente era exercido por sua genitora Cristina.

 Desse modo, analisando detidamente os autos, verifico que a genitora do 

incapaz encontra-se com transtorno depressivo e agitação psicomotora, 

necessitando de acompanhante 24horas, conforme teor do receituário 

médico nº 703577 de fls. 10, assinado pelo Dr. Rodrigo Pereira do Lago 

Bezerra – CRM 6551 (fls. 09).

 Ademais, o ofício nº 001/2017/DT/HRS de fls. 31, encaminhado pelo 

Diretor Técnico do Hospital Regional de Sorriso - Dr. Roberto Satoshi 

Yoshida – CRM/MT 3878, informou que a genitora de JOSÉ HENRIQUE, Sra. 

Cristina foi diagnosticada de Síndrome de abstinência alcoólica, 

permanecendo internada com quadro de transtorno mental, com difusão 

mental, alucinações e depressão grave.

 Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, ou seja, o “PERICULUM IN MORA”, é cristalino, considerando a 

condição psíquica do incapaz na proteção dos seus interesses, bem como 

tendo em vista o relatado na inicial de que JOSÉ HENRIQUE necessita 
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urgente do auxílio de terceiros para a realização de todas as atividades 

diárias, incluindo higiene pessoal.

 Ante o exposto, considerando que os pedidos estão cobertos pelos 

requisitos da FUMAÇA DO BOM DIREITO e do PERIGO DA DEMORA, bem 

como diante das considerações acima expostas e do caráter provisório da 

medida, visando evitar maiores prejuízos CONCEDO a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida para nomear-lhe a curadora 

provisória DÉBORA DA SILVA SANTANA, a fim de exercer o encargo com 

toda a diligência e presteza necessárias em favor de JOSÉ HENRIQUE DA 

SILVA FERREIRA.

4) Determino que seja lavrado o respectivo termo de compromisso, ficando 

autorizada a curadora ora nomeada, provisoriamente, a realizar e 

exercitar os atos necessários para gerir e administrar os bens e 

interesses do incapaz JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, inclusive 

para fins de recebimento dos benefícios junto ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, a que faz jus.

Nomeio a curadora provisória acima indicada como fiel depositária dos 

valores eventualmente recebidos que ficará obrigada a prestar contas 

quando instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no art. 

553 do NCPC.

Preceitua o art. 1.771 do Código Civil que “...examinará pessoalmente o juiz 

o arguido de incapacidade...”. Assim, havendo possibilidade de ele ser 

ouvido em sala de audiência, dessa forma se fará. Caso isso não seja 

possível, o juiz irá onde ele se encontrar para as medidas do art. 751, § 1º 

do NCPC.

5) Portanto, CITE-SE o incapaz para comparecer em juízo, a fim de ser 

examinado e interrogado, nos termos dos arts. 751, do NCPC e 1.771, do 

CC, devendo no ato ser tomado por termo o que ele disser. Razão pela 

qual, DESIGNO o dia 25/04/2017, às 17h30min para a realização da 

audiência.

6) Intime-se a curadora, o Promotor de Justiça, para as providências do 

seu mister, inclusive para a audiência ora marcada.

 7) Nomeio o advogado Juliano Berticelli, inscrito na OAB/MT sob o nº 

12.121/MT, militante nesta comarca, como curador à lide, e defensor do 

incapaz, nos termos do art. 1.770, "caput" 1.ª parte do Código Civil, 

intime-se-o pessoalmente da presente nomeação.

8) Após a entrevista/interrogatório de JOSÉ HENRIQUE, na audiência, terá 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnar o pedido (art. 752 do NCPC).

9) Decorrido o prazo, NOMEIO o Sr. Perito Judicial DR. SILVIO ROGÉRIO 

TOZINE, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 300,00 (trezentos 

reais), sendo que a perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara 

junto ao perito, com tempo suficiente para que JOSÉ HENRIQUE possa ser 

intimado a comparecer no dia e hora agendado.

10) 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 30 (trinta) dias para entrega do laudo, prazo que será 

contado a partir da intimação com a entrega dos quesitos e documentos 

ao Sr. Perito.

11) Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF.

 12) NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar formada pelas doutas 

Assistente Social e Psicóloga credenciadas, a fim de que realize estudo 

psicossocial envolvendo as partes, apresentando, no prazo de15 dias, 

relatório conclusivo no sentido de aclarar as informações prestadas na 

inicial.

 Quesito do Juízo: O interditado possui condições de gerir sua vida civil de 

forma independente ou necessita de auxílio de terceiros?

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

De Vera/MT para Feliz Natal/MT, 03 de Março de 2017.

____________________________________

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz substituto em substituição legal

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118074 Nr: 4197-21.2018.811.0087

 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: Milton Herculano de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado da Polícia Civil da Comarca de 

Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Arruda dos Santos - 

OAB:23482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO EM TERMOS a medida liminar, determinando que, após o depósito 

em juízo de caução no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais), 

RESTITUA-SE ao autor o veículo: CAR/CAMINHÃO/C FECHADA 

VOLVO/VM 260 6X2R, COR BRANCA, ANO FAB. 2011 MOD. 2011, 

RENAVAM 00367993236, PLACA JIU-2989.Notifique-se a autoridade 

impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I), bem como 

cientifique o órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, II).Se as 

informações vierem acompanhadas de documentos, diga o impetrante em 

05 (cinco) dias.Em seguida, vista ao Ministério Público para parecer.Após, 

conclusos para sentença.Cumpra-se servindo a presente como mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106176 Nr: 817-24.2017.811.0087

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerido que os 

autos já estão disponível para carga, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107898 Nr: 1759-56.2017.811.0087

 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: Banco Itau Veículos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Pallentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ, para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111739 Nr: 3882-27.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Vinicius Oliveira Duarte 

- OAB:19.063-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 intimar o requerente para 
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manifestar acerca dos relatórios social de fls. 39/41 e psicológico de fls. 

42/43, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105910 Nr: 663-06.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI GUIMARÃES 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 

manifestar acerca do laudo pericial, de fls. 38/42, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114231 Nr: 1488-13.2018.811.0087

 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: TEREZINHA LILIANE ANTONIO VOGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretor do Departamento Est. De Trânsito do 

Estdo de MT, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-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 do impetrante, para 

manifestação em relação as informações e documentos de fls. 23/33, no 

prazo legal..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93228 Nr: 1313-24.2015.811.0087

 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: Luiz Natalino Goettems

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - 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 intimar o requerente, para dar 

prosseguimento no feito requerendo 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.: 90089 Nr: 2416-03.2014.811.0087

 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: Edineia Zampieri da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 requerendo 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.: 107322 Nr: 1511-90.2017.811.0087

 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: Massa Falida do Banco Morada S.A., Rubem Pereira da 

Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Salomão Neto - 

OAB:RJ/188.131, Marcello Ignácio Pinheiro de Macedo - 

OAB:RJ/65.541

 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 dos A. R. devolvido de fls. 96, no prazo legal. E se caso 

desejar citação por oficial de justiça, efetuar o depósito da (s) diligência 

(s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87042 Nr: 441-43.2014.811.0087

 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: Santo Castro de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rita da Silva Marafon - 

OAB:12275-B

 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 requerendo 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.: 111424 Nr: 3692-64.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Feitosa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abigail Denise Bisol Grijo - 

OAB:5.200, Celice Ivanaga Velasques - OAB:16.595, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:12002, Cristina Cibeli de 

Souza Serenza - OAB:5.678, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A MT, 

FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, Fernanda Nascimento - 

OAB:13.953, Larissa Marques Brandão - OAB:19.574, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:17498, Luis Augusto Barbosa da Silva - 

OAB:4.681 TO, Luma Mayara de Azevedo Gevigier Emmerich - 

OAB:5143-b, Mauro Somacal - OAB:58.806, Natalia Honostorio de 

Rezende - OAB:13.714, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A, Rodolfo Fregadoli Gonçalves - OAB:16.338, Suene 

Cintya da Cruz - OAB:28.002, Thais Montelo de Souza Boettcher - 

OAB:38.875, Yana Cavalcante de Souza - OAB:22.930

 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.37/39, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103547 Nr: 3649-64.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiciane medina Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 36/37, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21478 Nr: 78-71.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jose Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Lenzi - 

OAB:13287/MT, Andre Luiz Santos de Almeida - OAB:9.424 /\MT, 

Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:MT/23125/0, Luiz Soares 

Leandro - OAB:101959/MT, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 

- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416

 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 aos documentos de fls. 160/167, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98673 Nr: 663-40.2016.811.0087

 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: José dos Reis

 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 

manifestar acerca do laudo pericial, de fls. 94/97, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86303 Nr: 2204-16.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Rodrigues da Silva, Emerson de 

Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 intimar o requerente para 

manifestar acerca da carta precatória devolvida de fls. 44/45, requerendo 

o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98838 Nr: 761-25.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDENY JULIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Louise Rainer Pereira Gionédis, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento 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", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105882 Nr: 661-36.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rico Nutrição Animal LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michelle Beatriz Braga Severo, LUIZ ANTONIO 

SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina O. Santos 

Ferreira - OAB:MT/10.765, Karoline Banhos Ontiveros - 

OAB:MT/11516

 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 dos A. R. devolvido de fls. 52/53, no prazo legal. E se 

caso desejar citação por oficial de justiça, efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/dil igencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41572 Nr: 952-46.2011.811.0087

 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: ONDINA FERREIRA BORGES

 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 requerendo 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.: 32083 Nr: 707-40.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulmira Batista Pereira

 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:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

determino a remessa dos autos à contadoria do juízo a fim de aplicar como 

data de término, 01/07/2010.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença 

discutida.Com o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a 

respectiva requisição de pequeno valor - RPV, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29473 Nr: 949-33.2007.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roneidison Carvalho da Silva Sipião, Eliel 

Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudecy Nunes Silva - 

OAB:OAB/MA 7.623, Gustavo de Grandi Castro Freitas - 

OAB:9.292-B

 DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados RONEIDISON 

CARVALHO DE SILVA SIPIÃO e ELIEL RODRIGUES SILVA, qualificados 

nos autos, referente ao crime descrito na denúncia.Revogo o MANDADO 

DE PRISÃO PREVENTIVA expedido às fls. 126. Ciência ao Ministério 

Público.Transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 580 de 728



 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94098 Nr: 1751-50.2015.811.0087

 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: SILVIO MARINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora da data da perícia a ser designada pela 

secretaria.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97863 Nr: 170-63.2016.811.0087

 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: Idalecio Cecilio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Raniele Ferreira Santos Barbosa - OAB:18.934 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora da data da perícia a ser designada pela 

secretaria.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98672 Nr: 662-55.2016.811.0087

 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: Cleiton Garcia de Souza

 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:

 Intime-se a parte autora da data da perícia a ser designada pela 

secretaria.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99347 Nr: 1070-46.2016.811.0087

 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: BENEDITO RODRIGUES BUENO

 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:

 Intime-se a parte autora da data da perícia a ser designada pela 

secretaria.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107420 Nr: 1562-04.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL HIPOLITO

 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:

 Intime-se a parte autora da data da perícia a ser designada pela 

secretaria.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107478 Nr: 1598-46.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCELI NOGUEIRA

 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:

 Intime-se a parte autora da data da perícia a ser designada pela 

secretaria.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108681 Nr: 2163-10.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora da data da perícia a ser designada pela 

secretaria.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88052 Nr: 1251-18.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odinete de Fatima Taborda

 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:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88503 Nr: 1603-73.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Santana Fogaça

 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:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88743 Nr: 1754-39.2014.811.0087
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Maria Holschuch

 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:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89569 Nr: 2035-92.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenir de Fatima 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107397 Nr: 1554-27.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIR MARTINS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora da data da perícia a ser designada pela 

secretaria.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115314 Nr: 2297-03.2018.811.0087

 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: PAULO GUARANHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Paulo Roberto Jorge 

do Prado, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo 

Bassan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT, Quécele de Carli - OAB:17.062-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia.

Ainda, intimem-se as partes para manifestarem se possuem interesse na 

realização de audiência de conciliação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115315 Nr: 2298-85.2018.811.0087

 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: Madalena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Espolio De Marcelo 

Bassan, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN, Paulo Roberto Jorge do 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT, Quécele de Carli - OAB:17.062-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia.

Ainda, intimem-se as partes para manifestarem se possuem interesse na 

realização de audiência de conciliação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115317 Nr: 2299-70.2018.811.0087

 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: Gracinete Lemos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Paulo Roberto Jorge 

do Prado, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo 

Bassan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia.

Ainda, intimem-se as partes para manifestarem se possuem interesse na 

realização de audiência de conciliação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115320 Nr: 2300-55.2018.811.0087

 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: Antônio Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Paulo Roberto Jorge 

do Prado, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo 

Bassan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia.

Ainda, intimem-se as partes para manifestarem se possuem interesse na 

realização de audiência de conciliação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115321 Nr: 2301-40.2018.811.0087

 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: Jessica Patricia da Silva Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, ELCY LARANJEIRA 

SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo Bassan, Paulo Roberto Jorge do 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.
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Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia.

Ainda, intimem-se as partes para manifestarem se possuem interesse na 

realização de audiência de conciliação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115323 Nr: 2303-10.2018.811.0087

 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: Maria Aparecida da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, ELCY LARANJEIRA 

SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo Bassan, Paulo Roberto Jorge do 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT, Quécele de Carli - OAB:17.062-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia.

Ainda, intimem-se as partes para manifestarem se possuem interesse na 

realização de audiência de conciliação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115324 Nr: 2304-92.2018.811.0087

 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: Ieda de Barros Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, ELCY LARANJEIRA 

SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo Bassan, Paulo Roberto Jorge do 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia.

Ainda, intimem-se as partes para manifestarem se possuem interesse na 

realização de audiência de conciliação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115325 Nr: 2305-77.2018.811.0087

 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: Silvano Lataliza Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Espolio De Marcelo 

Bassan, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN, Paulo Roberto Jorge do 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia.

Ainda, intimem-se as partes para manifestarem se possuem interesse na 

realização de audiência de conciliação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115326 Nr: 2306-62.2018.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Paulo Roberto Jorge 

do Prado, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN, Espolio De Marcelo 

Bassan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia.

Ainda, intimem-se as partes para manifestarem se possuem interesse na 

realização de audiência de conciliação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115327 Nr: 2307-47.2018.811.0087

 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: JENILÇO FAUSTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado de Mato Grosso - MT, 

Paulo Roberto Jorge do Prado, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN, 

Espolio De Marcelo Bassan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quécele de Carli - OAB:17.062-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia.

Ainda, intimem-se as partes para manifestarem se possuem interesse na 

realização de audiência de conciliação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91093 Nr: 67-90.2015.811.0087

 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: URBANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sharlon Wilian Schmidt - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se os autos conclusos em gabinete, pelo prazo de 120 (cento e 

vinte dias), para decisão, nos termos do artigo 21, V, da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98261 Nr: 410-52.2016.811.0087

 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: IRISVAN RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se os autos conclusos em gabinete, pelo prazo de 120 (cento e 

vinte dias), para decisão, nos termos do artigo 21, V, da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98649 Nr: 649-56.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Alves Faleiros

 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:

 Vistos em correição.

Aguarde-se os autos conclusos em gabinete, pelo prazo de 120 (cento e 

vinte dias), para decisão, nos termos do artigo 21, V, da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103354 Nr: 3512-82.2016.811.0087

 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: Ivo Silveira D'avila

 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:

 Vistos em correição.

Aguarde-se os autos conclusos em gabinete, pelo prazo de 120 (cento e 

vinte dias), para decisão, nos termos do artigo 21, V, da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103635 Nr: 3708-52.2016.811.0087

 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: IRACEMA FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se os autos conclusos em gabinete, pelo prazo de 120 (cento e 

vinte dias), para decisão, nos termos do artigo 21, V, da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102230 Nr: 2781-86.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDM, SBGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cristina Degaspare Patto 

- OAB:177.197-OAB/SP, 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 intimação do requerente, para 

manifestação em relação a certidão do oficial de justiça de fls. 37/38, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33956 Nr: 73-10.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Deniz Ronaldo Dalmut

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC Empresa Brasileira de Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - 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 

manifestação em relação a carta precatória devolvida, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43521 Nr: 1406-09.2016.811.0036

 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: ACLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT, 

Leonardo Frederico Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Intimo o advogado subscritor da petição de ref.75/77 que os autos se 

encontra desarquivados pelo peródo de 10 (dez) dias , decorrido o prazo 

os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58495 Nr: 1734-65.2018.811.0036

 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: Osmar Dias e Silva, Omar Dias da Silva, Ondiário João 

da Silva, Eutália Cecília Silva, Benvinda Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozair Pereira da Silva, Aparecida Soares da 

Silva, Almerinda Pereira Santos, Sinval Pereira da Silva, Noélia Barbosa da 

Silva, Rui Pereira da Silva, Nicolina Ribeiro da Silva, Sebastião Pereira da 

Silva, Naides Alves da Silva, Geni Pereira da Silva, Maria Gonçalves da 

Silva, Nilton Pereira, Antônia Cordeiro Pereira, Ivani Pereira Gonçalves, 

Arlindo Gonçalves, Neli Pereira da Silva, Eleozita Pereira de Almeida, João 

Almeida Bastos, Devaldino de França Barbosa, Candida Silva Barbosa, 

Espólio de Ademar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO STIEHLER MECCHI - 

OAB:17257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da parte autora em 

relação a gratuidade da justiça, apenas para CONCEDER o direito ao 

parcelamento das custas processuais pendentes, em 06 (seis) parcelas 

mensais, com fundamento no art. 98, §6º do CPC.2) Nesse sentido, 

INTIME-SE a parte autora para que JUNTE aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o comprovante de pagamento da PRIMEIRA PARCELA, no 

valor que será apresentado nas Guias que virão a ser liberadas pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça, sob pena 

do indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do 

mérito.3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos, para análise dos pedidos liminares.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 13/09/2018. Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50763 Nr: 2361-06.2017.811.0036

 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: Jordelina Miranda

 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.

 PROCESSO/CÓD. Nº 50763
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 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, 13 de setembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38808 Nr: 1365-76.2015.811.0036

 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: Luzia Silva Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 38808

 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, 13 de setembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53528 Nr: 3446-27.2017.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Carlos Morigi, Maria Elaine 

Ribeiro Morigi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A

 Intimar a parte autora através de seu advogado acerca da certidão do Sr. 

Meirinho de ref. 21, avaliação, manifestando no prazo legal

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41192 Nr: 453-45.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Flores Belmonte Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 453-45.2016.811.0036 - 44192

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministerio Público Estadual

RÉU(S): Waldemar Flores Belmonte Neto

INTIMANDO: Réu(s): Waldemar Flores Belmonte Neto, Cpf: 93211643168, 

Rg: 0000604768 SSP TO Filiação: Gilmar Aparecido Belmonte e Ignês 

Ferreira Belmonte, data de nascimento: 20/07/1981, brasileiro(a), natural 

de Guiratinga-MT, solteiro(a), encarregado de loja de pneus, Endereço: 

Av. Rio Branco, S/n (Ao Lado da Lanchonete da Lú), Bairro: Areão, 

Cidade: Guiratinga-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU WALDEMAR FLORES BELMONTE NETO, 

acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido cientificando-o 

do inteiro teor da referida denúncia para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente defesa preliminar escrita e rol de testemunhas. Se pretende 

constituir advogado ou se o Juiz deverá nomear-lhe um defensor público 

ou dativo para patrocinar a sua defesa, e neste caso, as razões pelas 

quais não tem a intenção de contratar defensor, nos termos do artigos 396 

e 396-A do Código de Processo Penal.RESUMO DA INICIAL: Consta nos 

autos em epígrafe, que no dia 04/06/2016, por volta das 19h40Min, na Av. 

Rio Branco e Av. Marechal Rondon, nesta cidade, o denunciado 

desacatou os policiais militares Natalino Alves Leite e João Arlindo Souza 

Nascimento, no exercício de suas funções consiste em proferir 

xingamentos e ameaças, os policiais deslocaram ate o local atendendo 

solicitação da Srª. Giordane, mãe do menor Felipe, informando que o 

denunciado queria matar o menor, ao chegarem no local presenciaram o 

denunciado correndo atrás do menor e ameaçando-o de morte. O 

denunciado não acatou a ordem do policiais para realizar a abordagem e 

xingou dizendo “quem vocês acham que são seu bando de vagabundos e 

isso não vai ficar assim”. Assim agindo, o órgão do Ministério Público 

denuncia WALDEMAR FLORES BELMONTE NETO, pela prática do crime 

previsto no art. 329 e 331, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do 

referido diploma repressor, protestando para que seja recebida e autuada 

a  p resen te  denúnc ia .DECISÃO/DESPACHO:  Au tos  n º 

453-45.2014.811.0036 Código: 41192 Criminal Decisão.Vistos etc.Trata-se 

de denúncia em face de Waldemar Flores Belmonte Neto, ficado(s) nos 

autos, como incurso nas sanções do artigo 329 e 331 ambos do Código 

Penal, na forma do art.69 do referido diploma repressor.Em analise aos 

autos observa-se que o acusado foi beneficiado com instituto previsto no 

artigo 76 da Lei 9.0099/95. Todavia, não logrou-se êxito em localizar o 

acusado, tendo esgotando-se todos os meios conforme demostrado as 

fls. 23-V,24 e 37.Às fls. 40/42 o Ministério Público requereu o 

encaminhamento dos autos ao juízo comum, para que seja realizada 

citação via edital, visto que o denunciado encontra-se em local incerto e 

não sabido.Consoante dispõe o artigo 66 e o parágrafo único da Lei 

9.099.95, a citação do acusado será sempre pessoal, e não sendo 

encontrado o acusado, o juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo 

Comum para adotar os procedimentos previstos em lei.Ante o exposto, 

DEFIRO a cota Ministerial de fls.40/42, encaminhe os autos ao juízo 

comum, a fim de que adote as medidas cabíveis.Cumpra-se, Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 31 de Outubro de 2017.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Dayse Maria de Moraes, digitei.Guiratinga - MT, 13 de setembro de 

2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35967 Nr: 238-06.2015.811.0036

 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: Liacy Pareira Passos

 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: Janriê Rodrigues 

Reck-Procurador Federal - OAB:59323, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 35967

 Sentença
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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, 13 de setembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41434 Nr: 530-54.2016.811.0036

 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 Ferreira Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 41434

 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, 13 de setembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43061 Nr: 1167-05.2016.811.0036

 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: Salvador Dias 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.

 PROCESSO/CÓD. Nº 43061

 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, 13 de setembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44919 Nr: 2132-80.2016.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João dos Santos Barbosa

 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.

 PROCESSO/CÓD. Nº 44919

 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, 13 de setembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48339 Nr: 1246-47.2017.811.0036

 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: Flávio Vilela Filho

 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: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - OAB:roo

 PROCESSO/CÓD. Nº 48339

 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, 13 de setembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41298 Nr: 478-58.2016.811.0036

 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: Luely Brito Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 41298

 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 
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arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 13 de setembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44912 Nr: 2126-73.2016.811.0036

 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: Manoel José da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - OAB:roo

 PROCESSO/CÓD. Nº 44912

 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, 13 de setembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59812 Nr: 2232-64.2018.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Isso posto, ACOLHO O PEDIDO LIMINAR requerido por SIDNEI 

FERNANDES, devidamente exposto na peça exordial dos presentes autos, 

para isso:1) CONCEDO ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, uma 

vez que ficou comprovado que ele é pobre nos termos da Lei 1060/50 e 

do NCPC.2) CONCEDO em favor do genitor SIDNEI FERNANDES, ora autor, 

a GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL da sua filha L. F. DE A. F. (Certidão 

de Nascimento fl. 12). EXPEÇA-SE o respectivo termo e INTIME o autor 

para se dirigir ao Fórum desta Comarca assiná-lo.3) Em relação as visitas 

maternas, até que as partes cheguem em algum acordo, o autor DEVERÁ, 

periodicamente e conforme a sua condição financeira, levar a criança 

para visitar a genitora, ora requerida, na Penitenciária Mata Grande/ 

Rondonópolis, devido ao fato da requerida estar presa cautelarmente 

nesse estabelecimento prisional.Pois é direito da criança a convivência 

com a mãe, ora requerida, mesmo nessa condição peculiar, conforme 

resta estabelecido expressamente no art. 19, §4º do ECA: “Art. 19, § 4º: 

Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o 

pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo 

responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade 

responsável, independentemente de autorização judicial”. 4) DERTERMINO 

com URGÊNCIA a realização do ESTUDO PSICOSSOCIAL do presente 

caso, na residência do autor, para esclarecer a qualidade da relação 

afetiva do autor com a filha e se as condições em que ela está sendo 

criada são adequadas, conforme os termos previstas pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), enviando a este Juízo o devido Relatório, 

no prazo de 10(dez) dias, a partir da ciência desta decisão.5) DEIXO de 

designar audiência de conciliação, diante da impossibilidade fática, uma 

vez que a parte requerida está presa na Penitenciária de Rondonópolis.6) 

Nesse sentido, CITE-SE a parte requerida para que, caso queira, 

APRESENTE CONTESTAÇÃO a petição inicial,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 57550 Nr: 1388-17.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassiana Neta Campos Santos Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:15257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 57550

 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 31/10/2018 às 

14h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 13 de setembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59706 Nr: 2195-37.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Lopes Brito de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscilene Vieira de Souza - 

OAB:7236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que tome 

conhecimento da certidão do Sr.meirinho de ref,10, comprovando nos 

autos o recolhimento da condução no prazo de cinco (05) dias, sob pena 

de prejuizo na realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54952 Nr: 308-18.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14705/RS, Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938.A, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo sem o necessário depósito da 

caução pelos executados. Dessa sorte, intimo o exequente para fins de, 

no prazo legal, comprovar nos autos o recolhimento do preparo para fins 

de Expedição do Mandado de Intimação.

Guiratinga - MT, 14 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57550 Nr: 1388-17.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassiana Neta Campos Santos Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:15257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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,Intimo as partes da audiência de conciliação designada para o 

dia 31/10/2018 às 14h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47264 Nr: 697-37.2017.811.0036

 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: Cleophanes Lopes Domingues Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Jesus Souza Santos, José Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Vistos etc.

Considerando o teor da petição de fl. 109/110, redesigno o ato para o DIA 

13/12/2018 ÀS 13H30MIM.

Intime-se o requerente e os requeridos pessoalmente.

Intime-se os advogados via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52053 Nr: 2871-19.2017.811.0036

 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: Epaminondas Moreira Narciso & Cia Ltda- ME, Maria 

Madalena Narciso Ferreira, Tania Maria Moreira Narciso, Thiago Moreira 

Narciso Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Epaminondas Moreira Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sergio Martins Ribeiro - 

OAB:14310-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Silva Bezerra 

Rodrigues - OAB:19829/O

 Vistos etc.

Primeiramente INDEFIRO o pedido da parte requerida de fls. 244, e 

mantenho a decretação da revelia da parte requerida, tendo em vista que 

o requerido foi devidamente intimado para comparecer a audiência 

anteriormente designada.

INDEFIRO também o pedido da parte requerida de redesignação da 

audiência de instrução e julgamento de fls. 252, tendo em vista que o 

requerido é revel e sua presença não é obrigatória para a realização 

desta audiência, devendo tão somente comparecer a advogada da parte 

requerida, e considerando que a advogada da parte requerida foi 

devidamente intimada da presente audiência, dou prosseguimento ao ato.

 Após a oitiva das testemunhas da parte requerente, declaro encerrada a 

instrução processual.

 A parte requerente em memoriais oraios reitera os pedidos da inciial e 

requer a procedencia da ação, tendo em vista a ausencia do requerido 

está precluso o direito de manifestar em memoriais.

 Mantenho os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38193 Nr: 1165-69.2015.811.0036

 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: Silas Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Dias Vieira, Silvia Dias Vieira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorenza da Silva Martins - 

OAB:9636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT, 

Luizmar Barbosa Vieira - OAB:13059/MT, Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222 B/MT

 Vistos etc.

Declaro encerrada a instrução.

 Defiro o pedido do advogado da parte requerida de oitiva do Sr. Edmar 

Rosa da Silva, tendo em vista ser esposo da requerida Silvia Dias Vieira, 

contanto que passe o Sr. Edmar Rosa da Silva a fazer parte do polo 

passivo juntamente com a requerida Silva Dias Vieira.

 Converto os debates orais em memoriais escritos, concedendo o prazo 

sucessivo de 30 (trinta) dias para cada uma das partes apresentarem 

memoriais, com vista dos autos, a partir da presente data. Após, volte-me 

conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55353 Nr: 433-83.2018.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Clarice Terezinha Dallabrida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Rosa Nascimento Júnior, Débora 

Tanno Penteado da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Isso posto, ACOLHO O PEDIDO LIMINAR ajuizado por CLARICE 

TEREZINHA DALLABRIDA, devidamente exposto na peça exordial dos 

presentes autos, para isso:1) DETERMINO que o presente feito tramite em 

SEGREDO DE JUSTIÇA, por envolver menor (criança), conforme 

estabelece o art. 189, II, do NCPC.2) CONCEDO em favor da autora 

CLARICE TEREZINHA DALLABRIDA a GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL 

de sua neta S. T. D. N. (Certidão de Nascimento fl. 11), para regularização 

da situação de fato.EXPEÇA-SE o respectivo termo e INTIME a autora para 

dirigir ao Fórum desta Comarca, com a finalidade de assiná-lo.3) Em 

relação as visitas maternas e paternas, DETERMINO que elas sejam livres, 

desde que haja a prévia comunicação e autorização da autora, atual 

guardiã.4) DERTERMINO com URGÊNCIA a realização do ESTUDO 

PSICOSSOCIAL do presente caso, na residência da parte autora, para 

esclarecer a qualidade da relação afetiva dela com a neta S. T. D. N. 

(Certidão de Nascimento fl. 11) e se as condições em que a menor está 

sendo criada são adequadas, conforme os termos previstas pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), enviando a este Juízo o devido 

Relatório, no prazo de 10(dez) dias, a partir da ciência desta decisão.5) 

Por este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de acordo judicial 

entre as partes no presente feito (art. 3º, §2º e §3º do NCPC), 

ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para designação de 

audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte autora, por meio de sua 

Advogada e CITEM-SE/INTIMEM-SE os requeridos para comparecerem no 

ato.6) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos 

conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO CASO AS PARTES 

NÃO ENTREM EM ACORDO,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30259 Nr: 102-14.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFA, AFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana dos Santos Rocha 

Bordim - OAB:6.143-MT

 Autos nº 102-14.2012.811.0036

Código: 30259

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido de fls. 92/93 aduzido pelo Exequente para, DEFERIR o 

pedido de penhora online, requisitando do Banco Central, via sistema 

BACENJUD, informações sobre a existência de ativos em nome do 

executado, determinando, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o 

valor indicado na execução.
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2) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

3) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui como 

escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor.

Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, consagrado 

pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, 

adotar outros meios executivos que não estejam expressamente previstos 

na legislação visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.

Com base nos princípios aqui estabulados, determino que EXPEÇA-SE 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados em nome 

dos executados, no prazo de 10 (dez) dias.

4) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 27/08/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14872 Nr: 938-89.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Junior Pesavento-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN DE ALCÂNTARA - OAB:0, 

Marisa Pinheiro Cavalcanti - Procuradora Federal - OAB:Mat. 

1380475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos nº 938-89.2009.811.0036

Código: 14872

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 84/85 aduzido pelo Exequente 

para, DEFERIR o pedido de penhora online, requisitando do Banco Central, 

via sistema BACENJUD, informações sobre a existência de ativos em 

nome da pessoa jurídica Eder Junior Pesavento-me, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução.

2) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

3) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui como 

escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor.

Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, consagrado 

pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, 

adotar outros meios executivos que não estejam expressamente previstos 

na legislação visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.

Com base nos princípios aqui estabulados, determino que EXPEÇA-SE 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados em nome 

do executado, no prazo de 10 (dez) dias.

4) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

dando o devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 03/09/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32902 Nr: 54-84.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Ferreira Rezende, Nelson Custodio de 

Rezende, Lidia Ferreira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Alves de Moura - 

OAB:3.332-B/MT

 Autos n° 54-84.2014.811.0036 (32902)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 194/196 aduzido pelo 

Exequente para, DEFERIR o pedido de penhora online, requisitando do 

Banco Central, via sistema BACENJUD, informações sobre a existência de 

ativos em nome dos executados, determinando, no mesmo ato, a sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução.

2) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

3) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui como 

escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor.

Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, consagrado 

pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, 

adotar outros meios executivos que não estejam expressamente previstos 

na legislação visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.

Com base nos princípios aqui estabulados, determino que EXPEÇA-SE 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados em nome 

dos executados, no prazo de 10 (dez) dias.

4) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/08/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32899 Nr: 51-32.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalêncio Mesquita Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Fonseca Aires - 

OAB:DF-15.959, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A, 

Rafael furtado Ayres - OAB:17380, Sanda Furtada Ayres - 

OAB:DF-9.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Autos n° 51-32.2014.811.0036 (32899)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 194/196 aduzido pelo 

Exequente para, DEFERIR o pedido de penhora online, requisitando do 

Banco Central, via sistema BACENJUD, informações sobre a existência de 

ativos em nome dos executados, determinando, no mesmo ato, a sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução.

2) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

3) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui como 

escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor.

Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, consagrado 

pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, 
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adotar outros meios executivos que não estejam expressamente previstos 

na legislação visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.

Com base nos princípios aqui estabulados, determino que EXPEÇA-SE 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados em nome 

dos executados, no prazo de 10 (dez) dias.

4) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/08/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10967 Nr: 230-10.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRP, LRP, KRS, KRZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Michell José Giraldes Portela - OAB:10081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - OAB:, 

Marcus Cesar Mesquita - OAB:5.036/MT

 Diante do exposto:1) Desse modo DEFIRO o pedido de penhora online, via 

sistema BACENJUD. Nesse sentido, em caso de bloqueio de valores 

INTIME-SE O DEVEDOR PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo 

de 15 (quinze) dias, oponha-se à execução por meio de embargos.2) 

DETERMINO que a serventia EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca, para que gratuitamente, informe o juízo da 

existência de bens registrados em nome dos executados, no prazo de 10 

(dez) dias.3) EXPEÇA-SE o respectivo alvará de liberação do valor 

depositado em Juízo às fls. 417/418, em benefício da parte exequente 

DAILAINE CESAR DE OLIVEIRA, transferindo o respectivo valor para a 

conta bancária indicada à fl. 613.4) DETERMINO que o MTPREV – Órgão 

previdenciário do Estado do Mato Grosso INCLUA a parte exequente 

DAILAINE CÉSAR DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, como 

pensionista/beneficiária da pensão por morte do “de cujus” ADAIR 

RODRIGUES PEREIRA, junto as demais beneficiárias já habilitadas no 

sistema, bem como promova o RATEIO DA PENSÃO POR MORTE EM 

PARTES IGUAIS para as 03 (três) legítimas beneficiárias, ex-companheiras 

do falecido (DAILAINE CESAR DE OLIVEIRA, ROSA RODRIGUES PEREIRA 

e MARISA AUGUSTA DA SILVA), na base de 33,3% (trinta e três vírgula 

três por cento) para cada.OFICIE-SE com urgência o mencionado órgão 

para cumprimento dessa determinação e para que o referido órgão público 

tome as providências cabíveis para que a exequente, de imediato, passe a 

receber o referido percentual da pensão ora mencionado.5) Por fim, após 

o cumprimento de todas essas diligências, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se em relação ao 

prosseguimento do presente feito executivo, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito e arquivamento 

desta Ação, conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessár io.  Às prov idências.Guirat inga/MT, 

22/08/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88713 Nr: 804-61.2018.811.0096

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Bibo, ADÃO APARECIDO 

FLAUZINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:21.775 O, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

Defesa da ré Maria de Fátima Bibo, na pessoa do Dr. João Guedes 

Carrara, OAB/MT 14.865, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os 

memoriais finais.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12092 Nr: 367-14.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana do Nascimento Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11156/MT, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:8143-A/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos para intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado 

constituído, acerca dos Alvarás Eletrônicos expedidos nos autos, bem 

como para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

informar o juízo acerca da satisfação do crédito exequendo ou requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10090 Nr: 919-47.2008.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): Alves da Silva & Barbosa Alves Ltda-ME, 

Salvador Galeano de Oliveira, Valdemir Alves da Silva, Marinete Barbosa 

Alves, Alice Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 919-47.2008.811.0027

CÓDIGO N.º 10090

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor do Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 11 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 30664 Nr: 504-25.2012.811.0027

 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): Robson Rogério Barbieri, Adelar Carmelio Toldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:15562/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Comelli de Oliveira 

Souza - OAB:12782/MT

 determino a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira na forma requerida.Havendo bloqueio 

de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade do ativo, na pessoa 

de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no 

artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às advertências do §4º do mesmo 

artigo.Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.No caso de penhora 

negativa, intime-se o credor da resposta encaminhada pelo Banco Central 

do Brasil, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que em no 

prazo de 10 (dez) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio 

da parte devedora.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira-MT, 11 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10838 Nr: 343-20.2009.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.F. Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior- 

Procurador do Estado-MT - OAB:5432-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO N.º 343-20.2009.811.0027

CÓDIGO N.º 10838

Vistos em correição.

Indefiro o pedido de expedição de Ofício a Receita Federal formulado em 

fls. 95/97, tendo em vista que o sistema INFOJUD é capaz de trazer as 

informações requeridas.

Deste modo, determino a consulta através do sistema INFOJUD, mediante 

senha de acesso ao sistema, nos termos da CNGC, para que sejam 

localizados bens passíveis de penhora em nome do devedor (art. 835, 

CPC).

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.

Sendo infrutífera a busca de dados do executado, intime-se o exequente 

para manifestar-se a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

que entender de direito, sob pena de suspensão do processo, nos termos 

do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

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.: 32163 Nr: 715-27.2013.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moraes de Almeida e Silva Ltda, Tatiane 

Aparecida Moraes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 determino a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira na forma requerida.Havendo bloqueio 

de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade do ativo, na pessoa 

de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no 

artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às advertências do §4º do mesmo 

artigo.Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.No caso de penhora 

negativa, intime-se o credor da resposta encaminhada pelo Banco Central 

do Brasil, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que em no 

prazo de 10 (dez) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio 

da parte devedora.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira-MT, 11 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12601 Nr: 872-05.2010.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogelio Almeida Costa ME, Rogelio Almeida 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 determino a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira na forma requerida.Havendo bloqueio 

de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade do ativo, na pessoa 

de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no 

artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às advertências do §4º do mesmo 

artigo.Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.No caso de penhora 

negativa, intime-se o credor da resposta encaminhada pelo Banco Central 

do Brasil, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que em no 

prazo de 10 (dez) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio 

da parte devedora.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira-MT, 11 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9275 Nr: 106-20.2008.811.0027

 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): E. B. Cáceres - ME (Cozinha Espetacular), 

Euzébia Benites Cáceres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 106-20.2008.811.0027

CÓDIGO N.º 9275

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor do Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
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No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 11 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32543 Nr: 1081-66.2013.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - Cooperativa de Credito do Sul de Mato 

Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alba Justina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Martello Junior - 

OAB:6.370, Isabela Alves Buosi - OAB:OAB/MT 20.756, Josuel da 

Silva Junior - OAB:OAB/MT 17.954-E, Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:15562/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 determino a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira na forma requerida.DEFIRO também, a 

busca de veículos em nome dos executados por meio do sistema 

RENAJUD, determinando a RESTRIÇÃO TOTAL de eventuais veículos 

encontrados em nome dos requeridos.Havendo bloqueio de dinheiro ou 

penhora de veículos, intime-se o executado da indisponibilidade do 

ativo/bem, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.Após, havendo manifestação do 

executado ou transcorrido o refiro prazo, intime-se a parte a exequente 

para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil e DENATRAN, informando que 

não foram encontrados valores ou veículos a serem penhorados, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 11 de setembro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11910 Nr: 185-28.2010.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogélio Almeida costa - ME, Rogério Almeida 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 determino a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira na forma requerida.Havendo bloqueio 

de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade do ativo, na pessoa 

de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no 

artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às advertências do §4º do mesmo 

artigo.Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.No caso de penhora 

negativa, intime-se o credor da resposta encaminhada pelo Banco Central 

do Brasil, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que em no 

prazo de 10 (dez) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio 

da parte devedora.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira-MT, 11 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30564 Nr: 404-70.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romulo Batista Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação São Luiz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maissa Almeida de Jesus - 

OAB:15.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO MIRANDA 

MELLO - OAB:4.363-A/MT, Rafael Patrick Francisco - OAB:13.782/MS

 determino a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira na forma requerida.Havendo bloqueio 

de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade do ativo, na pessoa 

de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no 

artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às advertências do §4º do mesmo 

artigo.Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.No caso de penhora 

negativa, intime-se o credor da resposta encaminhada pelo Banco Central 

do Brasil, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que em no 

prazo de 10 (dez) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio 

da parte devedora.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira-MT, 11 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 606 Nr: 38-56.1997.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Púlblica Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.N.Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimeto. - 

OAB:3.813-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 determino a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira na forma requerida.Havendo bloqueio 

de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade do ativo, na pessoa 

de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no 

artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às advertências do §4º do mesmo 

artigo.Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.No caso de penhora 

negativa, intime-se o credor da resposta encaminhada pelo Banco Central 

do Brasil, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que em no 

prazo de 10 (dez) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio 

da parte devedora.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira-MT, 11 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3069 Nr: 192-30.2004.811.0027

 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): Renaldo Soares da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 192-30.2004.811.0027

CÓDIGO N.º 3069

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor do Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 
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para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 11 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44231 Nr: 976-84.2016.811.0027

 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, Armando Velasco 

Ribeiro, Julcelino Velasco Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 44231

Vistos em correição.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras de Julcelino Velasco Ribeiro (CPF 274.040.721-15), 

Armando Velasco Ribeiro (CPF 141.595.031-87) e Joisley Rodrigues 

Ribeiro (CPF 028.955.511-62), no valor de R$ 23.710,58 (vinte e três mil, 

setecentos e dez reais e cinquenta e oito centavos), como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30457 Nr: 297-26.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 30457.

Vistos em correição.

Defiro a Cota Ministerial de fls. 274, para tanto, expeça-se o necessário 

para a devida intimação do acusado Airton Garcia da Silva nos termos da 

decisão de fls. 263.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45970 Nr: 2020-41.2016.811.0027

 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): Eleno Lino de Araujo, Edifaldo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras de Eleno Lino de Araújo (CPF 263.799.291-34) e 

Edifaldo Ferreira da Silva (CPF 241.117.241-91), no valor de R$ 22.460,98 

(vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e oito 

centavos), como medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2297 Nr: 19-40.2003.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Aimi, Leila Carmen Aimi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tractebel Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francine Toledo Bento 

Pereira - OAB:36.300-SC, Gabriela de Albuquerque e Proença - 

OAB:35.454-SC, Luis Eduardo Silva de Barros - OAB:12.102-SC, 

Maria Isabel Souza - OAB:6.468-SC, PRISCILA LEITE ALVES PINTO - 

OAB:12203, Renata Muniz de Souza Santiago - OAB:25.701-SC

 Autos n.º 19-40.2003.811.0027

Código 2297

Vistos em correição.

Rejeito os embargos de declaração retro, eis a impossibilidade de se 

apresentar embargos declaratórios de embargos declaratórios.

Entretanto, reconheço o erro material apontado na decisão de fls. 1.450, e, 

retifico a parte dispositiva para condenar a exequente/impugnada ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, no valor lá estipulado.
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No mais, certifique-se a Sra. Gestora se há eventuais pendências para 

cumprimento e intimem-se às partes para que no prazo de 05 (cinco) dias 

requeiram o que entenderem de direito sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

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.: 44333 Nr: 1021-88.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvaro Luciano Gobbi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinósio Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 44333

Vistos em correição.

Prefacialmente, retifique-se a autuação dos autos, tendo em vista que não 

se tratam de Execução Fiscal.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras AGUINÓSIO CORRÊA DA SILVA (CPF 

411.421.011-34), no valor de R$ 83.371,31 (oitenta e três mil, trezentos e 

setenta e um reais e trinta e um centavos), como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56457 Nr: 813-36.2018.811.0027

 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: MAURINA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, 

GERMANO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, GERMANO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

22/11/2018, às 17h00min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48087 Nr: 512-26.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Myller Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24064/O, ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - OAB:5136

 Ante o Exposto, com fulcro nos artigos 5º, inciso LXXVIII, da Constituição 

Federal e 316 do Código de Processo Penal, CONCEDO de ofício a 

liberdade provisória do acusado MYLLER COSTA DA SILVA, devendo ser 

posto imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, 

impondo-lhe as seguintes condições:I - Não se ausentar da Comarca em 

que reside por mais de 15 (quinze) dias sem autorização do Juízo; II - Não 

frequentar, bares, casas de jogos, boates e locais congêneres; III - 

Comunicar o Juízo qualquer mudança de endereço ou de local de trabalho; 

IV – Comparecimento mensal nesta comarca para informar e justificar as 

suas atividades;V - Comparecer a todos os atos processuais, tudo sob 

pena de ser revogado o benefício ora concedido, com a expedição de 

mandado de prisão contra sua pessoa.Determino a intimação do réu para 

que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos comprovante de 

endereço.EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE SOLTURA.Ante a 

notícia de que o Parquet enfrenta problemas técnicos para a visualização 

dos autos, proceda a Secretaria deste Juízo sua materialização, 

enviando-o por email.Por fim, informo que nesta data prestei informações 

no HC nº 1010240-24.2018.8.11.0000.Ciência ao Ministério Público e à 

defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário e com URGÊNCIA.Às 

providências.Itiquira-MT, 13 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42488 Nr: 199-02.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ivanildo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 A Defesa, no prazo legal, apresente Alegações Finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43139 Nr: 503-98.2016.811.0027

 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 LEANDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira Junior, Espólio de 

Cezalpino Mendes Teixeira, na pessoa de seu representante legal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:16715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322 OAB/MT, João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 485, 

inciso V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante o reconhecimento da ocorrência da 

coisa julgada.Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como os honorários sucumbenciais no importe de 15% 

(quinze por centos) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §3º, inciso I, 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, 14 de setembro de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12167 Nr: 442-53.2010.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadir Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miron Coelho Vilela - 

OAB:3.735-MS

 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 11 de junho de 2019, às 

15h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-09.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON BARBOSA CORREA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para se manifestar acerca da certidão do Oficial de 

Justiça.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47199 Nr: 389-31.2018.811.0047

 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: REGINA MARQUES CORDEIRO, Mayara Marques 

Cordeiro Santana, Diego Marques Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANAN MONTEIRO DE 

ARRUDA - OAB:7671, NIVALDO ROMKO - OAB:, NIVALDO ROMKO - 

OAB:9637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) 

DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT. Pedido de 

Justiça Gratuita REGINA MARQUES CORDEIRO, brasileira, viúva, 

pensionista, portadora do RG nº. 864.470 SSP/MT e do CPF nº. 

805.178.031-00, MAYARA MARQUES CORDEIRO SANTANA, brasileira, 

casada, enfermeira, portadora do RG nº. 20.460.597 SSP/MT e do CPF nº. 

025.036.101-96, e DIEGO MARQUES CORDEIRO, brasileiro, solteiro, 

portador do RG nº. 17.895.367 SSP/MT e do CPF nº. 015.229.291-85, 

sendo todos herdeiros legítimos e necessários do de cujos Moacir 

Cordeiro, todos residentes e domiciliados no endereço sito à Rua 

Francisco de Melo Palheta, nº. 1186; município de JAURU/MT - CEP. 

78.255-000, por meio de seus advogados devidamente constituídos, 

conforme procuração anexa, com escritório profissional sito à Rua 

Presidente Marques, nº. 59, Bosque, Cuiabá-MT, CEP 78.045-175, vem à 

presença de Vossa Excelência, com fundamento no Art. 615 e seguintes 

do Código de Processo Civil, bem como no Art. 1.784 e seguintes do 

Código Civil, requerer a abertura do INVENTÁRIO E PARTILHA que deverá 

ser processado na forma da lei, quanto aos possíveis bens elencados 

nesta inicial, deixado pelo de cujos, MOACIR CORDEIRO, falecido na 

cidade de Cáceres-MT, no dia 30.09.2008, conforme comprova certidão de 

óbito anexa, deixando possíveis bens abaixo elencados aos herdeiros 

ascendentes e descendentes, ora requerentes, sem deixar testamento ou 

qualquer disposição de última vontade. Igualmente, requer desde já seja 

nomeada para o cargo de inventariante a Sra. REGINA MARQUES 

CORDEIRO, viúva do de cujus, e uma das autoras da presente ação, 

conforme dispõe o art. 617, I, do CPC, estando os demais herdeiros 

(filhos), Sra. MAYARA MARQUES CORDEIRO SANTANA, e Sr. DIEGO 

MARQUES CORDEIRO, em consenso, se comprometendo todos, por fim, a 

cumprirem todo o disposto no art. 618 e seguintes do Código de Processo 

Civil. 1. DO INVENTARIADO O de cujus, MOACIR CORDEIRO, era, 

brasileiro, inativo e pensionista Militar do Poder Executivo do Estado de 

Mato Grosso, casado em regime de comunhão parcial de bens, (certidão 

de casamento anexo), falecido na cidade de Cáceres-MT, no dia 

30.09.2008, conforme comprova certidão de óbito anexa; faleceu sem 

deixar testamento, ou qualquer disposição de última vontade, não deixou 

bens imóveis, nem móveis. Era residente e domiciliado no mesmo endereço 

dos Autores, na Rua Francisco de Melo Palheta, nº. 1186; município de 

JAURU/MT - CEP. 78.255-000, em imóvel locado. Não deixou testamento. 

Não deixou filhos menores e deixou apenas uma carta de crédito salarial 

relativo ao período de 1990 a 1998 a inventariar (imagem da certidão 

9.9.093.967-7) em seu nome, e que os herdeiros ainda não a receberam 

do Governo do Estado, e um possível pecúlio da ABSMMT – Associação 

Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso. 2. DO 

INVENTARIANTE Como já dito, requer-se a nomeação da Sra. REGINA 

MARQUES CORDEIRO, viúva do de cujus, e uma das autoras da presente 

ação, como inventariante. O art. 617, I, do CPC dispõe que: Art. 617. O juiz 

nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro 

sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da 

morte deste; Está ainda a Sra. REGINA MARQUES CORDEIRO legitimada a 

requerer a abertura da sucessão por ser herdeira do falecido. Ademais, 

os demais herdeiros, seus filhos, Sra. MAYARA MARQUES CORDEIRO 

SANTANA, e Sr. DIEGO MARQUES CORDEIRO, estão todos em consenso. 

Assim sendo, deverá a Sra. REGINA MARQUES CORDEIRO ser nomeada 

como inventariante, sendo o que desde já se requer. 3. DOS HERDEIROS 

Ante ao que dispõe o Art. 1.829, inciso I, sobre a ordem da vocação 

hereditária, são herdeiros do de cujos, a sua viúva: Sra. REGINA 

MARQUES CORDEIRO, brasileira, viúva, pensionista, portadora do RG nº. 

864.470 SSP/MT e do CPF nº. 805.178.031-00, e seus filhos, Sra. 

MAYARA MARQUES CORDEIRO SANTANA, brasileira, casada, 

enfermeira, portadora do RG nº. 20.460.597 SSP/MT e do CPF nº. 

025.036.101-96 e o Sr. DIEGO MARQUES CORDEIRO, brasileiro, solteiro, 

portador do RG nº. 17.895.367 SSP/MT e do CPF nº. 015.229.291-85; 

todos residentes e domiciliados no endereço sito à Rua Francisco de Melo 

Palheta, nº. 1186; município de JAURU/MT - CEP. 78.255-000. 4. DOS BENS 

A PARTILHAR O de cujos, deixou como bens possíveis: Uma carta de 

crédito de natureza salarial relativo ao período de 1990 a 1998 a 

inventariar (imagem da certidão 9.9.093.967-7) em seu nome no valor 

líquido de R$ 14.561,72 (Quatorze mil quinhentos e sessenta e um reais e 

doze centavos) e que os herdeiros ainda não a receberam do Governo do 

Estado. Um possível pecúlio da ABSM-MT – Associação Beneficente de 

Saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso que não se sabe o valor. O 

falecido não deixou dívidas para serem saldadas e nem outros bens 

móveis ou imóveis. Em assim sendo, requer-se desde já a expedição de 

Ofício deste Nobre Juízo à Secretaria de Estado de Administração e a 

Associação Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato 

Grosso – ABSM-MT para a confirmação dos possíveis bens deixados pelo 

de cujos. 5. DA PARTILHA Como informado anteriormente, Excelência, o 

falecido não deixou dívidas, mas sim apenas os possíveis bens elencados 

acima. Neste sentido, primeiro faz necessário que seja expedido Ofício 

deste Douto Juízo para a confirmação destes possíveis bens em nome do 

de cujos, e após a confirmação, quanto à partilha que seja efetuada nos 

termos da lei, cada quinhão ao seu respectivo herdeiro nas proporções 

legais. 6. DOS PEDIDOS. Primeiramente, requer a Vossa Excelência, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita aos herdeiros, uma vez que 

a situação econômica dos mesmos não lhes permitem pagar as custas do 

processo e honorários de advogado sem prejuízo do sustento próprio e de 
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suas respectivas famílias. Diante do exposto, requer-se a Vossa 

Excelência: a) a abertura do inventário em forma de arrolamento; b) seja a 

herdeira, Sra. REGINA MARQUES CORDEIRO nomeada inventariante, 

mediante compromisso se necessário, no prazo que Vossa Excelência 

determinar; c) seja expedida ordem judicial mediante ofício a Secretaria de 

Estado de Administração de Mato Grosso, cujo endereço é Centro Político 

Administrativo - s/nº, Cuiabá - MT, CEP. 78.050-970 para obter a 

informação quanto a possível Carta de Crédito de natureza salarial relativo 

ao período de 1990 a 1998 a inventariar (imagem da certidão 

9.9.093.967-7) em nome do de cujos (MOACIR CORDEIRO – CPF nº. 

318.458.511-53 – Matrícula Pessoal – 10709) no valor líquido de R$ 

14.561,72 (Quatorze mil quinhentos e sessenta e um reais e doze 

centavos) vez que tais informações só podem ser obtidas mediante ordem 

judicial; d) seja expedida ordem judicial mediante ofício a ABSM-MT – 

Associação Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato 

Grosso, cujo endereço é Rua Thogo da Silva Pereira; nº 906; Bairro 

Goiabeiras, Cuiabá - MT, CEP. 78.020-500, para obter a informação quanto 

a possível existência de um pecúlio em favor dos herdeiros deixado pelo 

de cujos, uma vez que tais informações só podem ser obtidas mediante 

ordem judicial; e) Que seja feita a divisão dos bens partilháveis na forma 

da lei; e) seja aberto prazo futuro para juntada de possíveis documentos 

que Vossa Excelência entender necessários. Protesta provar todo o 

alegado por todos os meios de provas em Direito admitidos, especialmente, 

pela juntada de documentos e prova testemunhal, caso necessário. 

Atribui-se à causa o valor de R$ 14.561,72 (Quatorze mil quinhentos e 

sessenta e um reais e doze centavos); vez que não se sabe o valor de 

possível pecúlio em favor dos herdeiros do de cujos. Nestes Termos, Pede 

Deferimento. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. Hosanan Monteiro de 

Arruda OAB/MT 7.671

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO provisoriamente os benefícios da 

gratuidade da Justiça para os atos processuais, com força no artigo 98, 

caput e § 1º, do CPC, sem prejuízo de revogação ou modificação 

posterior,caso seja constatada a sua capacidade financeira.DEFIRO a 

abertura do inventário.Dando prosseguimento, prevê o artigo 616, inciso II, 

do CPC, que o cônjuge e os herdeiros tem legitimidade concorrente para 

propor a abertura do inventário. Assim sendo, nos termos do art. 617, 

inciso III, NOMEIOinventariante REGINA MARQUES CORDEIRO, a qual 

deverá ser INTIMADA acerca da nomeação e da necessidade de prestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo.Prestado o compromisso, apresente o 

inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, as primeiras declarações, nos 

moldes estabelecidos no art. 620 do Código de Processo Civil. Após, 

CITEM-SE o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários, se 

houverem. INTIMEM-SE a Fazenda Pública Estadual e o Ministério Público, 

se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento, nos moldes do artigo 626, caput, do Código de Processo Civil. 

Consigno que, o cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários 

serão CITADOS pelo correio, observado o disposto no art. 247, sendo, 

ainda, publicado edital, nos termos do inciso III do art. 259 (CPC, art. 626, § 

1º). Das primeiras declarações, extrair-se-ão tantas cópias quantas forem 

as partes (CPC, art. 626, § 2º). Concluídas as citações, ABRA-SE vista às 

partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se 

manifestem sobre as primeiras declarações (CPC, art. 627, caput). Findo o 

prazo do art. 627, caput, sem impugnação ou decidida esta, AVALIE-SE os 

bens arrolados nas primeiras declarações (CPC, art. 630, caput). Após a 

avaliação, devem as partes serem intimadas para se manifestarem sobre 

o laudo, no prazo de 15 (quinze) dias, que correrá em cartório (art. 635, 

caput).EXPEÇA-SE à Secretaria de Estado de Administração de Mato 

Grosso, cujo endereço é Centro Político Administrativo - s/nº, Cuiabá - MT, 

CEP. 78.050-970 para que INFORME este Juízo quanto a possível Carta de 

Crédito de natureza salarial relativo ao período de 1990 a 1998 a 

inventariar (imagem da certidão 9.9.093.967-7) em nome do de cujos 

(MOACIR CORDEIRO – CPF nº. 318.458.511-53 – Matrícula Pessoal – 

10709) no valor líquido de R$ 14.561,72 (Quatorze mil quinhentos e 

sessenta e um reais e doze centavos).Concomitantemente, EXPEÇA-SE 

ofício a ABSM-MT – Associação Beneficente de Saúde dos Militares do 

Estado de Mato Grosso, cujo endereço é Rua Thogo da Silva Pereira, nº 

906, Bairro Goiabeiras, Cuiabá - MT, CEP. 78.020-500, para que INFORME 

este o Juízo quanto a possível existência de um pecúlio em favor dos 

herdeiros deixado pelo de cujos MOACIR CORDEIRO – CPF nº. 

318.458.511-53 – Matrícula Pessoal – 10709.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Jauru/MT, 28 de fevereiro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 06 de agosto de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47301 Nr: 452-56.2018.811.0047

 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: ROSENIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA, Filiação: Ana Maria 

de Souza Oliveira e Osvaldo Pires de Oliveira, natural de Acorizal-MT, 

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: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ 

(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU, ESTADO DE 

MATO GROSSO. ROSENIR ALVES DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, 

convivente, auxiliar de serviços gerais, portadora do RG n.º 1737014-0 

SJSP/MT e CPF n.º 024.381.711-89, residente e domiciliada na Rua 

Maranhão, 51, Centro, Figueirópolis D'oeste, Estado de Mato Grosso, por 

seu advogado infrafirmado, nomeação em anexa, endereço profissional 

grafado no rodapé, onde recebe notificações e intimações do feito, vem à 

presença de Vossa Excelência, propor AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

C/C ALIMENTOS, GUARDA COM PEDIDO DE LIMINAR em face de JOSÉ 

LUIZ OLIVEIRA, brasileiro, casado, atualmente encontra-se em lugar 

incerto e não sabido, pelos fatos e fundamentos a seguir delineados: DOS 

FATOS A Requerente contraiu enlace matrimonial com o Requerido no dia 

01 de dezembro do ano de 2.006 (dois mil e seis) (certidão de casamento 

anexa), e já se encontra separada do Requerido à aproximadamente 10 

(dez) anos. Da relação conjugal resultou o nascimento da filha, a menor 

Karolaine Alves Oliveira, nascido aos 27 (vinte e sete) dias do mês de 

janeiro do ano 2.003 (dois mil e três), cuja a guarda de fato já se encontra 

com Requerente. Na constância do casamento não fora adquirido nenhum 

bem pelas partes. A requerente relata que está exercendo os cuidados 

inerente a criação da menor sem ajuda do Requerido, e está passando por 

dificuldade para cumprir com os seus compromissos financeiros, visto que 

atualmente tem aproximadamente as seguintes despesas fixas: 

alimentação R$ 900,00 (novecentos reais); leite R$ 150 (cento e cinquenta 

reias); medicamentos R$ 100,00 (cem reais); energia R$ 120,00 (cento e 

vinte reais); água R$ 15,00 (quinze reais); internet R$ 120,00 (cento e 

vinte reais); e, telefone R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), perfazendo 

assim, suas despesas no valor aproximado de R$ 1.450,00 (um mil e 

quatrocentos e cinquenta). É de bom alvitre mencionar que, atualmente a 

Requerente convive com um companheiro, desejando assim regularizar 

seu estado civil. Assim, diante da impossibilidade da continuidade da 

relação conjugal e regularizar as pendências advindas do término do 

enlace matrimonial, não resta outra alternativa à Requerente, senão, 

recorrer a via judicial para pleitear a devida regularização da questões 

atinentes a dissolução do vínculo conjugal. Não podendo arcar com gastos 

inerentes ao presente pleito, a Requerente procurou o poder judiciário 

pleiteando assistência judiciaria gratuita para ingressar com a presente 

ação. DO DIREITO Com a alteração dada pela Emenda Constitucional nº. 

66/2010, o divórcio pode ser requerido de forma direta, pois não há 

necessidade de espera do lapso temporal, e tampouco precisa da prévia 

separação judicial, podendo qualquer um dos cônjuges requerer o divórcio 

de forma imediata. Desta forma, o pedido formulado pela Requerente tem 

amparo legal no art. 226 da nossa Carta Maior, com redação dada pela 
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emenda Constitucional nº. 66/2010. Vejamos: Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º O casamento civil 

pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela Emenda 

Constitucional nº 66, de 2010). Corroborando com o caso em tela, o 

Código Civil Brasileiro, na matéria que trata da dissolução da sociedade e 

do vínculo conjugal, traz o seguinte enunciado. Vejamos: Art. 1.571. A 

sociedade conjugal termina: (...) IV - pelo divórcio. Desta forma, diante dos 

dispositivos legais trazidos a baila que rege a matéria em epígrafe, não há 

o que discutir, basta à vontade de um dos cônjuges, em dissolver a 

sociedade conjugal para propor o divórcio. Assim sendo, tendo em vista 

que a Requerente encontra-se separada de fato há aproximadamente 10 

anos e diante da impossibilidade de reconciliação, pleiteia a decretação do 

divórcio, nos termos das cláusulas acima descritas. DOS ALIMENTOS O 

dever alimentar dos pais está previsto expressamente no art. 229 da 

Constituição Federal. No mesmo sentido, o artigo 1.634, I, do Código Civil 

dispõe que a criação e a educação dos filhos menores competem aos 

pais. Este dever de sustento, criação e educação também é previsto no 

art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei8.069/90). Verifica-se, 

portanto, que compete ao requerido, na medida das suas possibilidades e 

da necessidade da filha, ora requerente, prover- lhe o sustento. Vemos na 

presente Ação, as dificuldades que vem passando a requerente para 

custear sozinhas as despesas inerentes aos alimentos de sua filha. 

Indeclinável é o dever do Requerido em prestar alimentos a filha menor, 

que necessitam atualmente de pelo menos 50% (cinquenta cento) de um 

salário mínimo por mês, e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, para a manutenção e sobrevivência da sua filha. Portanto, 

o pedido formulado é juridicamente possível, uma vez que contém todos os 

requisitos indispensáveis à sua eficácia. A ação de alimentos é 

disciplinada pela Lei nº 5.478/68 e o seu artigo 2º, prevê que o credor 

"exporá suas necessidades, provando apenas, o parentesco ou a 

obrigação de alimentar ao devedor...". Ademais, o Código de Civil de 2002, 

assegura o direito dos descendentes perceber alimentos de seus 

ascendentes, na proporção das necessidades do reclamante. Vejamos: 

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns 

aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível 

com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de 

sua educação. § 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. No caso 

em comento, resta demonstrado o estado de necessidade da requerente 

pleitear os alimentos ao requerido, pelo fato de não poder prover sozinha 

o sustento de sua filha, que também, é filha do requerido, conforme faz 

prova a cópia da certidão de nascimento anexa. Feitas estas 

considerações, tem-se que a prestação alimentícia é medida de justiça, 

vez que esta obrigação do Requerido ficou cabalmente demonstrada. DA 

GUARDA Atualmente a Requerente encontra-se com a guarda de fato da 

filha Karolaine Alves Oliveira, nascido aos 27 (vinte e sete) dias do mês de 

janeiro do ano 2.003 (dois mil e três) (certidão de nascimento anexa), e 

pretende ficar com a guarda de direito, nos moldes do que preceitua o 

caput do artigo 10 c/c artigo 10, § 1º, ambos da lei 6.515/77. O Requerido 

poderá exercer o direito de visitas livres a sua filha, desde que o faça com 

do prévio aviso a requerente. DO USO DO NOME A Requerente voltará a 

usar o seu nome de solteira, qual seja: ROSENIR ALVES DA SILVA. 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Nas ações de alimentos, é cabível a 

fixação de alimentos provisórios, nos temos do art. 4º da Lei 5.478/68: “Ao 

despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem 

pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles 

não necessita.” No vertente caso, em razão das dificuldades financeiras 

por que passa a Requerente, mister se faz a fixação, como tutela de 

urgência, determinando seu pagamento exclusivamente pelo requerido. 

Isto porque o Requerido também é responsável para prover o sustento de 

sua filha juntamente com a Requerente, e também deve ajudar a custear 

as necessidades da filha, mormente no presente caso em que não paira 

qualquer dúvida sobre a paternidade, o que torna injustificável a inércia 

que o priva do necessário ao sustento. Posta assim a questão, requer-se 

a Vossa Excelência a fixação de alimentos provisórios, em caráter de 

urgência, no valor mensal de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais), a serem pagos diretamente a Requerente ou via deposito bancário 

em conta a ser indicada posteriormente, para satisfação das 

necessidades da filha do Requerido nos termos desta exordial. DO PEDIDO 

Diante do exposto, a Autora REQUER de Vossa Excelência: a) a fixação 

de alimentos provisórios, em caráter de urgência, no patamar de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, equivalente ao valor de R$ 

477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), mensais, a serem pagos 

diretamente a requerente ou depositados em conta bancária a ser indicada 

posteriormente, para satisfação das necessidades da filha do requerido 

nos termos desta exordial; b) a citação do Requerido, via edital, por 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, para querendo, contestar o 

feito; e sendo ineficaz a medida proceda a nomeação de curador especial 

para manifestar no feito, para que seja assegurado o direito constitucional 

do Requerido de exercer sua defesa; c) a intimação do ilustre 

representante do Ministério Público, para que se manifeste e acompanha o 

feito, sob pena de nulidade; d) seja julgada procedente a presente ação 

com a decretação do divórcio, expedindo-se o ofício para averbação junto 

ao competente Cartório de Registro Civil, bem como, a condenação do 

Requerido em alimentos definitivos correspondente a 50% (cinquenta por 

cento) do salário vigente, a partir da propositura do presente feito com a 

incidência de juros e correção monetária, acrescidos de 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias; e) que seja deferida a guarda 

de direito a Requerente, uma vez que a guarda de fato já se encontra em 

seu poder, assim como, o direito de visitas livres ao Requerido, mediante 

prévia comunicado e anuência da Requerente; f) que a Requerente volte a 

utilizar seu nome de solteira, qual seja, Rosenir Alves da Silva; g) seja 

concedido o benefício da justiça gratuita à Requerente, haja vista não 

possuir condições econômicas de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento de sua família; h) a condenação do requerido em 

custas e honorários sucumbências em 20% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85 do CPC. Requer ainda, em virtude da ausência de 

Defensória Pública para patrocinar os interesses da Requerente, sejam 

fixados honorários advocatícios em favor desse causídico, a serem 

arcados pelo Estado de Mato Grosso. Por fim, requer provar o alegado 

através de todos os meios de provas admitidos em direito. Dá-se a causa 

o valor de R$ 5.724,00 (cinco mil e setecentos e vinte e quatro reais), 

consoante artigo 292, III do CPC. Nestes termos, Pede deferimento. 

Jauru/MT, 22 de fevereiro de 2018. Edimar Rodrigues da Silva OAB-MT n.º 

15531

Despacho/Decisão: Deliberações:A MM. Juíza proferiu a seguinte 

sentença: Vistos. Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos, 

Guarda com Pedido de Liminar, ajuizada por ROSENIR ALVES DA SILVA 

OLIVEIRA, em face de JOSÉ LUIZ OLIVEIRA, todos devidamente 

qualificados. Considerando o teor da certidão de p. 48, defiro o 

requerimento da parte autora para que José Luiz Oliveira seja citado por 

edital, para o qual fixo o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 256, II 

c/c 257, I, do CPC, para apresentar contestação. Em caso de inércia, 

revelia, desde já NOMEIO curadora especial a douta causídica Dr.ª Dionne 

Aparecida Carrijo de Souza, OAB/MT n.º 20.644/O, que deverá ser 

intimada pessoalmente para manifestar aceitação do múnus público e, em 

caso positivo, apresentar defesa no interesse do requerido José Luiz 

Oliveira. Homologo a desistência do pedido de fixação de obrigação 

alimentar, para que surtam seus jurídicos efeitos. Não havendo alegações 

de nulidades, saem os presentes intimados.Lido, achado e conforme, nada 

mais havendo a consignar, por mim, ______________ João Mateus Freitas 

Costa, Estagiário de Nível Superior, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Angela Maria Janczeski GoesJuíza de Direito 

Rosenir Alves da Silva OliveiraParte Requerente Edimar Rodrigues da 

SilvaAdvogado(a) nomeado(a)/Requerente

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 08 de agosto de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37739 Nr: 1184-42.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Aparecido Lionel, Raiane Marques dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIANE MARQUES DOS SANTOS, Rg: 
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2375648-9, Filiação: Eliene Barboza dos Santos e Evair Marques dos 

Santos, data de nascimento: 02/10/1995, brasileiro(a), natural de Tangara 

da Serra-MT, solteiro(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: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 

DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT Inquérito Policial nº 

1184-42/2015 Código nº 37739 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, por sua Promotora de Justiça Substituta subscritora, no 

cumprimento de seu mister constitucional, vem, perante este juízo, na 

forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: RAIANE MARQUES DOS 

SANTOS, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 

2375648-9 SSP/MT, nascida aos 02/10/1995, natural de Tangará da 

Serra/MT, filha de Evair Marques de Resende e Elien Barbosa dos Santos, 

com endereço residencial indicado como sendo na Avenida Padre 

Nazareno Lancioti, n° 1954, Bairro: centro, nesta cidade de Jauru/MT; e 

ROMÁRIO APARECIDO LIONEL, brasileiro, solteiro, vaqueiro, portador da 

Cédula de Identidade RG nº 2659534-6 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o 

nº 057508661-06, nascido aos 13/02/1997, natural de Jauru/MT, filho de 

José Lionel e Conceição Maria da Silva, com endereço residencial indicado 

como sendo na Comunidade Barreto, Zona Rural, na cidade de Vale de 

São Domingos/MT. Pela prática do seguinte fato delituoso: Consta dos 

inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de setembro de 2015, às 

23h45m, na praça municipal da cidade de Figueirópolis D´Oeste/MT, 

RAIANE MARQUES DOS SANTOS e ROMÁRIO APARECIDO LIONEL 

forneceram/entregaram/serviram bebida alcoólica aos menores Naiara 

Lima Lourenço e Lucas Evaldo Alves dos Santos, incorrendo na conduta 

descrita no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Conforme 

restou apurado, nas condições de tempo e local acima narrados, 

ROMÁRIO APARECIDO LIONEL e RAIANE MARQUES DOS SANTOS 

forneceram/entregaram/serviram bebida alcoólica (Wiski e Vodka) aos 

menores Naiara Lima Lourenço e Lucas Evaldo Alves dos Santos, ambos 

com apenas 13 anos de idade. Consta dos autos que a bebida foi 

adquirida por ROMÁRIO APARECIDO LIONE. Fazem esclarecer as 

investigações policiais, que a Conselheira Tutelar da Cidade de 

Figueirópolis D´Oeste, Sra. Simone de Oliveira Dias, solicitou apoio a Policia 

Militar, pois alguns menores de idade estavam fazendo uso de bebida 

alcoólica na Praça do Município. Ademais, foi constatado que os menores 

Naiara Lima Lourenço e Lucas Evaldo Alves dos Santos estavam 

embriagados. Ante ao exposto, denuncio a Vossa Excelência RAIANE 

MARQUES DOS SANTOS e ROMÁRIO APARECIDO LIONEL, como incursos 

nas sanções do art. 243 da Lei nº 8069/1990. Dessa forma, requer-se 

seja contra eles instaurado o devido processo penal, nos moldes dos 

artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citandose os 

denunciados para apresentação de resposta escrita e demais termos do 

processo, a fim de que, julgados, venham a serem condenados pela 

prática do delito que cometeram, ouvindo-se, oportunamente, as 

testemunhas a seguir arroladas. Rol de Testemunha: 1. Naiara Lima 

Lourença Silva – Vítima (fls. 07); 2. Lucas Evaldo Alves dos Santos – 

Vítima (fls. 11). 3. Simone de Oliveira Dias – Conselheira Tutelar ( fls. 15) 

4. Sônia Aparecida Lima Rodrigues – Mãe da menor Naiara ( fls. 22) 5. 

Lucélia Alves dos Santos – Mãe do menor Lucas ( fls. 24) 6. Roberto 

Carlos de Moraes Abreu – Policial Militar ( fls. 05) 7. Welten de Oliveira 

Santos – Policial Militar (fls. 06) Jauru/MT, 11 de novembro de 2015. 

Regiane Soares de Aguiar Promotora de Justiça Substituta

Despacho: VistosDEFIRO o pedido formulado pelo presentante do 

Ministério Público às fls. 104/105 dos autos, para o fim de:a) com 

fundamento no art. 256, inciso II e § 3°, do CPC, DETERMINAR que a 

citação da acusada RAIANE MARQUES DOS SANTOS seja efetivada 

mediante expedição de edital de citação, com prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos o art. 361, do CPP;b) considerando a noticia do novo endereço 

do acusado Romário Aparecido Lionel, DETERMINO a expedição de 

mandado de citação do acusado, consignando o endereço informado na 

cota ministerial de fls. 104/105 dos autos, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentem resposta à acusação, por escrito, devendo constar no 

mandado que, na resposta, poderáarguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrola testemunhas, até o máximo de oito, 

qua l i f i cando-se  e  requerendo  sua  in t imação ,  quando 

necessário.CONSIGNE-SE no mandado de citação a obrigatoriedade do Sr. 

Oficial de Justiça indagar o denunciado se ele possui condição de 

constituir advogado nos autos ou se pretende a nomeação de Advogado 

dativo/Defensor Público para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as 

razões pelas quais não contratará defensor – CNGC, art. 1.373, §§ 3º e 

4º. Advirta-se, ainda, de que não apresentada a resposta no prazo legal, 

ser-lhe-á nomeado defensor para oferecê-la - § 2º do art. 396-A do CPP, 

dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do acusado 

que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no 

caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo 

- CPP, art. 367.Após, com o mandado já juntado ao processo, o Sr. Gestor 

Judiciário deverá observar a certidão do Oficial de Justiça e, não tendo o 

acusado advogado constituído, deverá dar integral cumprimento a decisão 

de fls. 54 dos autos.Não sendo efetivada a citação do acusado, REMETAM 

os autos ao Ministério Público para que se manifeste.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 23 de junho de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 14 de agosto de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39559 Nr: 365-71.2016.811.0047

 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: LCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhyzea Lúcia Cavalcanti de 

Morais - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

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: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 

DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de sua Promotora de Justiça 

que ao final subscreve, na defesa dos interesses de GEAN HENRIQUE 

CARDOSO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, estudante, registrado no Livro 

A-13, às fls. 136, termo nº 8271, no Cartório do 2º Ofício de Jauru-MT, 

inscrito no CPF/MF sob o n° 071.955.541-80, nascido aos 17/12/2005, 

natural de Jauru/MT, neste ato representada por sua genitora, a Sra. 

LUCIANA CARDOSO RODRIGUES, brasileira, solteira, do lar, portadora da 

Cédula de Identidade RG nº 1737943-1 SEJSP/MT, inscrita no CPF/MF sob 

o nº 010.761.261-54, nascida aos 04/08/1981, natural de Jauru/MT, filha 

de Antonio Cardoso Rodrigues e Termisa Machado Rodrigues, residente e 

domiciliada na Rua das Hortênsias, nº 1229, Bairro Cruzeiro, nesta cidade 

de Jauru/MT, Telefone para contato: (65) 9958-2651, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, consoante legitimação dada 

pelo artigo 2º, § 4º da Lei 8.560/1992 e artigo 201, III, da Lei 8.069/1990, 

propor a presente AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C 

ALIMENTOS contra LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 

residente e domiciliado na Rua Padre Nazareno, nº 86, em Pontes e 

Lacerda/MT (nas imediações da Vila Iguaçu) Telefone para Contato: (65) 

9941-1231, em razão dos fatos a seguir expostos. 1. DOS FATOS: O 

requerido – suposto genitor do infante GEAN HENRIQUE CARDOSO 

RODRIGUES, manteve relacionamento amoroso com Sra. LUCIANA 

CARDOSO RODRIGUES, por cerca de 01 (um) ano, e, desse 

relacionamento resultou o nascimento da criança. A requerente declara 

que o requerido/suposto genitor sabe que o infante é seu filho, porém, se 

recusa a registrá-lo, bem como, a ajudá-la nas despesas que tem com seu 
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filho. Atualmente, o infante tem 10 (dez) anos de idade, reside com a 

requerente, e juntos passam por grande dificuldade financeira, uma vez 

que a mãe do infante também não pode lhe prestar auxilio sem prejuízo do 

próprio sustendo. Sabe, ainda, que a escola do infante solicitou a 

requerente, para fins de regularização de matrícula, que seja 

acrescentado o nome do pai do infante em todos os seus documentos. 2. 

DO DIREITO: O atual Código Civil legitima os filhos não reconhecidos pelo 

suposto pai, a ingressarem perante o Judiciário visando regularizar sua 

condição, sem qualquer restrição, razão pela qual não especifica os 

casos em que cabe a investigação de paternidade. E neste sentido 

também dispõe o artigo 27, do Estatuto da Criança e do Adolescente ‘in 

verbis’: Art. 27 - O reconhecimento do estado de filiação é direito 

personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado 

contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o 

segredo de justiça. O artigo 1.695 do Código Civil nos orienta que são 

devidos alimentos aos que pretendem e deles necessitam, por aqueles 

que possam pagar " Necessidade de quem pede e possibilidade de quem 

paga ". O art. 1.705, do mesmo Codex, por sua vez, preceitua que para 

obter alimentos, o filho havido fora do casamento pode acionar o genitor. E 

ainda o artigo 7º da Lei 8.560/1992 estabelece que sempre que na 

sentença de primeiro grau se reconhecer a paternidade, nela se fixará 

alimentos do reconhecido que deles necessite. Logo, em sendo julgada 

procedente a ação quanto à declaração a paternidade, como corolário, 

estará o requerido obrigado a contribuir com os alimentos a seu filho. A 

cumulação de pedidos como feita no caso em tela, tem amparo legal, vez 

que são eles compatíveis entre si, o juízo a quem a ação é dirigida é 

competente para conhecer de ambos e o procedimento para o trâmite do 

processo será o ordinário (art. 327, do Novo Código de Processo Civil). 3. 

DOS PEDIDOS: À guisa do expendido, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, 

por sua agente signatária, vem requerer a Vossa Excelência que, após o 

recebimento desta, digne-se de determinar: a) o benefício da gratuidade 

da Justiça, com espeque no art. 4º da Lei nº 1.050/1960, já que a 

representante legal do menor/ representado não possui condições 

financeiras para arcar com as custas processuais e honorários 

advocatícios; b) a citação do requerido no endereço indicado no 

preâmbulo da presente peça inicial, para que, caso queira, apresente 

contestação; c) a fixação dos alimentos provisórios (art. 4º da Lei nº 

5.478/1968) devidos pelo requerido a partir da citação, no valor de 30% 

(trinta pontos percentuais) do salário mínimo vigente; e d) ao final, sejam 

julgados procedentes os pedidos aqui encartados, expedindo-se mandado 

ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Jauru/MT, para que conste 

na certidão de nascimento do requerente o nome do genitor, dos avós 

paternos, sem qualquer sinal discriminatório, e como consequência, seja o 

requerido também condenado ao pagamento de 30% (trinta pontos 

percentuais) do salário mínimo vigente, à título de alimentos, e, 50% 

(cinquenta pontos percentuais) referente às despesas extraordinárias 

para seu filho. Protesta por todos os meios de provas em direito admitidos. 

Dá-se a esta causa, para efeitos legais, o valor de R$ 3.168,00 (três mil 

cento e sessenta e oito reais). Nestes termos, Pede deferimento. 

Jauru/MT, 19 de abril 2016 Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais Promotora 

de Justiça Substituta

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que foram infrutíferas todas as 

tentativas de citação e intimação do Requerido para comparecimento nos 

autos, bem como as audiências designadas no feito com o propósito de se 

obter composição amigável acerca do litígio, CANCELO a solenidade 

outrora agendada. Em continuidade ao andamento do feito, determino o 

cumprimento integral do despacho proferido às fls. 40.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 16 de julho de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 08 de agosto de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21830 Nr: 988-74.2012.811.0048

 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 IZAURA CLARA

 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:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a advogada da parte 

autora para, no prazo de 05 dias, apresentar dados bancários, visando 

expedição de alvará eletrônico para levantamento de valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21402 Nr: 509-81.2012.811.0048

 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, 

MARIA LÚCIA DA SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:29161, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21033 Nr: 76-77.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LOUREIRO, MARIA 

HELENA VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB. 

- OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. TÚLIO AGUIAR TABOSA - 

OAB:25531, POTYRA IRAÊ LOUREIRO - OAB:OAB/MT -18910

 Vistos.

1. Diante do petitório de f. 205, vejo por bem designar a data de 

25/10/2018, às 8 horas para dar início à perícia.

2. Intimem-se as parte através de seus advogados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20289 Nr: 296-12.2011.811.0048

 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: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENÉRGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL GONÇALVES JÚNIOR, SELMA 

VILELLA BORGES GONÇALVES, ANTÔNIO BORGES DAVID, TEREZINHA 

VILELA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:159.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BORGES 

GONÇALVES - OAB:OAB - 14.749

 Vistos.

1. Diante do petitório de f. 386, vejo por bem designar a data de 

26/10/2018, às 8 horas para dar início à perícia.

2. Intimem-se as parte através de seus advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46626 Nr: 2414-14.2018.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OS-CFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei nº. 911/69 

e alterações da Lei nº. 10.931/04, defiro, liminarmente, a medida 

pleiteada.3. Deve-se primeiramente intimar a parte requerente, para que, 

recolha a diligência de citação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.4. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com o(a) autor(a), na pessoa de seu representante 

legal.5. Executada a liminar, cite-se o requerido para apresentar resposta, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, bem como 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, igualmente contados do cumprimento da 

liminar, pagar a integralidade da dívida, conforme valor apresentado 

pelo(a) credor(a) fiduciário(a) na inicial, oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Dec. Lei nº. 911/69, com nova 

redação da Lei nº. 10.931/04, art. 56).6. O cumprimento da diligência 

realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.7. 

Ademais, 5 (cinco) dias após executada a liminar sem que tenha havido a 

purgação da mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário 

(Requerente), devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a 

transferência do veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com 

baixa de quaisquer restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, 

IPVA e outras taxas cuja obrigação é da parte Requerida.8. Outrossim, 

não se revelando frutífera a busca e apreensão do respectivo bem móvel, 

determino a inserção de restrição judicial junto ao prontuário do veículo, 

pelo Sistema Renajud, nos termos do art. 3º, § 9º, do Dec. Lei nº. 911/69, 

com a redação dada pela Lei nº. 13.043/2014.9. Considerando o quadro 

deficitário de servidores e o volume excessivo de trabalho, cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado/carta precatória, nos 

termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42673 Nr: 678-58.2018.811.0048

 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: ARIOVALDO ALVES DE CAMPOS

 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:

 “Vistos.

1. Diante da informação contida na certidão de Ref: 25, vejo por bem, 

redesignar a audiência de instrução e julgamento para o dia 09/11/2018, 

às 16h (horário oficial de Cuiabá – MT).

2. Atente-se o(a) Sr(a). Gestor(a) para proceder com a intimação da parte 

requerida para comparecer ao ato ora redesignado.

3. Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42473 Nr: 587-65.2018.811.0048

 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: NELSON JOSÉ VIGOLO, GERALDO VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS FILHO, MARIA 

MADALENA GOMES SANTOS, ROGÉRIO CAMARGO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:8047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA VIDOTTO 

MARTINS. - OAB:14990, CARLOS ALBERTO GONÇALVES. - 

OAB:118907/SP, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B, FAHD DIB 

JUNIOR. - OAB:225274/SP, ILEONILSON RODRIGUES - OAB:11602-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 Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22062 Nr: 73-88.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) Réu, para que proceda à devolução dos 

autos acima mencionados, que se encontram em carga há mais de 60 

(sessenta) dias, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme 

determina o item 2.10.1 da CNGC, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-13.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA PAULINO (REQUERENTE)

KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por 

CLAUDIA DA SILVA PAULINO em face de LATAM Airlines Brasil e 

DECOLAR.COM, todos qualificados, alegando, em síntese, que tem um filho 

que mora em Londres, e estava há meses planejando uma viagem para 

visitar o filho e os netos, e assim comprou as passagens por meio da 

Decolar, e adquiriu uma passagem na empresa LATAM, porém chegando 

em Londres, passou pela filtragem e devido a um incidente ocorrido no 

país estavam limitando a entrada de estrangeiros, sendo impedida de 

ingressar no país, retornou ao Brasil, mas não fazendo uso da passagem 

que havia comprado para volta, pois quando impedem a entrada no País, a 

passagem de volta é “cortesia”. Assim, solicitou o cancelamento da 

passagem de volta, que está marcada para o dia 22 de setembro de 2018, 

porém a empresa não faz cancelamento, tampouco devolve o valor, ou dá 

opções para cliente transformar a passagem em milhas. Assim, busca a 

parte reclamante, liminarmente, a determinação para que empresa 

reclamada providencie o cancelamento da passagem área (do dia 22 de 

setembro de 2018) com a devolução dos valores pagos, ou conversão em 

milhas, a fim de que não haja mais dano a autora. É o breve resumo. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias e 

antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso, estão 

presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela 

pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança 

da alegação, se extrai dos documentos juntados aos autos. Outrossim, o 

fundado receio de dano de difícil reparação é evidente, já que a parte 

requerida não está cumprindo com a determinação legal, subtraindo um 

direito constitucionalmente assegurado ao consumidor. Em matéria de 

defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em 

conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento 

processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de 

dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. 

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido liminar, contido na inicial, para o fim de 

determinar que a parte requerida providencie o cancelamento da 

passagem área (do dia 22 de setembro de 2018) com a devolução dos 

valores pagos, ou conversão em milhas, no prazo máximo de 48 horas, 

sob pena de aplicação de multa diária, por descumprimento de ordem 

judicial, a qual fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento, em benefício do autor, até o limite de 40 (quarenta) 

salários mínimos. 4. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, designe-se sessão de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando 
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do chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-07.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GRACIANO VENANCIO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A, para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 15/10/2018 Hora: 

13:15 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-89.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A , para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 15/10/2018 Hora: 

13:30 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-74.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A , para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 15/10/2018 Hora: 

13:45 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-59.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS SANTINI DA SILVA (REQUERENTE)

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS GOMES FURTADO (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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - MT0018460A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 15/10/2018 Hora: 14:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-44.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RITA RODRIGUES DA ROCHA (REQUERENTE)

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

JOSE HUMBERTO DAMASCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogados do(a) 

REQUERENTE: JOSE HUMBERTO DAMASCENA - MT4846/O, ROMARIO 

HUMBERTO DAMASCENO - MT24009/O, para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 15/10/2018 Hora: 14:15 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) 

Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-29.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DAMASCENA (ADVOGADO(A))

MARCOS JOSE NETO (REQUERENTE)

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Reclamada, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB: MT0011065S-A, para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 15/10/2018 Hora: 14:30 , 

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 em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do(a) Reclamante e proferindo-se o 

julgamento de plano. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) 

Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-29.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DAMASCENA (ADVOGADO(A))

MARCOS JOSE NETO (REQUERENTE)

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))
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Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogados do(a) 

REQUERENTE: JOSE HUMBERTO DAMASCENA - MT4846/O, ROMARIO 

HUMBERTO DAMASCENO - MT24009/O, para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 15/10/2018 Hora: 14:30 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) 

Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-14.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIEL OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: RICARDO MARQUES DE ABREU - MT0011683A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 15/10/2018 Hora: 14:45 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-96.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES FERREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICA DE MOTORES MINEIRENSE LTDA - EPP (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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A, para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 15/10/2018 Hora: 

15:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-81.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SOILANI PACHECO SOUZA (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A, para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 15/10/2018 Hora: 

15:15 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-66.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON LEMO (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A, para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 15/10/2018 Hora: 

15:30 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-51.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ABADIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - MT0018513A, 

para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 15/10/2018 Hora: 15:45 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-36.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI (ADVOGADO(A))

CAMILA RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - MT0018460A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 15/10/2018 Hora: 16:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-21.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:
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MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DAIANE MOURA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A, para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 15/10/2018 Hora: 

16:15 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-06.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 15/10/2018 Hora: 16:30 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73647 Nr: 1575-34.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que foram arbitrados 05 URH para a atuação do dativo às 

fls.41 e pela tabela da OAB o valor mínimo para acompanhamento 

processual criminal é de 10 URH, modifico a decisão de fls. 41 neste 

ponto, arbitrando 10 URH como honorários do dativo nomeado.

 Considerando que o Dr. Paulo foi nomeado dativo em primeiro lugar por 

este Juízo, a Dra. Negisléia requereu o desentranhamento de sua peça 

processual e a denunciada vai continuar sendo representada pelo Dr. 

Paulo.

Tendo sido aceita a proposta de suspensão condicional do processo, 

SUSPENDO O PROCESSO e o curso prescricional pelo prazo acordado (02 

anos), devendo o denunciado cumprir as condições aceitas. Após a 

comprovação do cumprimento das condições, que deverá ser certificado 

pela Secretaria, EXTINGO A PUNIBILIDADE do denunciado, devendo os 

autos serem arquivados.

Ressalto que a denunciada está em prisão domiciliar por outro processo, 

no entanto, o cumprimento da prestação de serviço à comunidade não 

será considerado descumprimento da prisão domiciliar. Junte cópias da 

presente decisão no processo 75993.

Fica advertido o denunciado que o descumprimento de qualquer uma das 

condições revogará o acordo e o processo criminal continuará o seu 

curso regular.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 13 de Setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77107 Nr: 1534-33.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DE PAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 68/77 e, por consequência, 

MANTENHO a prisão preventiva de REINALDO DE PAZ DA SILVA, já que 

presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo 

Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas 

cautelares diversas da prisão. Com tudo mais que dos autos consta, 

verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, previstas no 

artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 06 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 09h00min.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas 

na denúncia, fl. 05, para comparecerem à audiência designada, sob as 

penas da lei.Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.EXPEÇA-SE escolta se 

necessário.INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Marcelândia, 12 de setembro de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77107 Nr: 1534-33.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DE PAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.Diante da certidão à (fl. 63), e tendo em vista que a Defensoria 

Pública não mais atua nesta comarca, NOMEIO o Dr. Reginaldo Alves: Av. 

Colonizador José Bianchini, nº. 956-C, Centro, Tel. 9902-6064, 

Marcelândia/MT, para promover a defesa do réu REINALDO DE PAZ DA 

SILVA.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 10 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento 

nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

de conhecimento e advertência aos advogados nomeados:

(...).Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a 
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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, bem como apresentar defesa 

prévia.3)Após, façam-me os autos conclusos.Ciência ao Ministério 

Publico.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 30 de 

agosto de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70036 Nr: 1305-44.2016.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA BALIELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__)

 Intimação das Partes

 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: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77312 Nr: 1638-25.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN RODOLFO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fl. 49, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 07 DE NOVEMBRO DE 

2018, ÀS 13h00min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl. 05v, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69396 Nr: 927-88.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHEFERSSON DHENIFER DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES, ADVOGADA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTA CIDADE 

- OAB:13906

 Vistos etc.

 Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo réu DHEFERSON 

DHENIFER DE ANDRADE, em face da decisão exarada às fls. 191, que 

manteve a prisão preventiva do réu pelos crimes dos artigos 157, § 2º, 

inciso I e V, do Código Penal.

 REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para os devidos fins e consignando nossas homenagens.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 14 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 39723 Nr: 385-22.2006.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍSIO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA FARINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202 MT

 Vistos.

DEFIRO a solicitação de fls. 184. Determino que sejam penhorados os 

valores existentes nos cofres da devedora, penhora esta, que deverá ser 

efetuada no endereço informado à fl. 175.

Expeça-se mandado de penhora e carta precatória, se necessário.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74142 Nr: 1063-11.2018.811.0111

 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: LUCIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1063-11.2018.811.0111 (Código 74142)

Classe – Assunto: Registro de Nascimento Tardio

Requerente: Luciana da Silva

 Vistos.

Defiro o requerimento formulado na cota ministerial retro (ref.10).

Designo a data de 31 de outubro de 2018, às 15h15min, para oitiva da 

requerente e do seu companheiro Antônio Jorge de Oliveira, bem como de 

outras testemunhas que a própria parte reputar relevantes à comprovação 

dos fatos, trazendo-as independentemente de intimação, nos termos do 

artigo 455 do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Itaituba 

(PA), solicitando informações acerca de eventual registro de nascimento 

em nome da requerente, com observância da ascendência materna.

Oficiem-se às Secretarias de Segurança Pública dos Estados de Mato 
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Grosso e Pará, bem como à Superintendência da Polícia Federal, 

solicitando certidões de inexistência de registro/laudo de perícia 

papiloscópica da requerente.

Intimem-se a requerente e seu companheiro para comparecerem à 

oralidade.

Cientifique-se o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 05 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58405 Nr: 1340-32.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Elétrica Cavalli Ltda - ME, Espólio de Volnei Cavalli, 

LUIZ HENRIQUE CRUZ CAVALLI, JADSON ANDRÉ CESÁRIO CAVALLI, 

KARINE MARIA DA SILVA CAVALLI, UEBSTER MACHADO AUGUSTO 

CAVALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, 

ITM LATIN AMERICA INDUSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1340-32.2015.811.0111 (Código 58405)

Classe – Assunto: Indenização por Dano Material e Moral

Requerente: Espólio de Volnei Cavalli

Requerido: Rech Importadora e Distribuidora Ltda e Outros

Vistos.

Considerando a informação de que o aviso de recebimento - AR, 

integrante da carta de citação, foi devolvido pelo motivo “RECUSADO”, 

manifeste-se a parte requerente, postulando o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33752 Nr: 1063-89.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRENTE PAR. DE AP. AOS AG. COM. DE SAÚDE E AG. 

DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS DO ESTADO DE MT, DINORÁ 

MAGALHÃES ARCANJO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO - OAB:

 Processo nº 1063-89.2010.811.0111 (Código 33752)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Associação dos Agentes Comunitários de Endemias

Executado: Município de Matupá (MT)

Vistos.

Intime-se pessoalmente, pela derradeira vez, a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

por abandono das partes, visto que o processo encontra-se parado há 

mais de ano por negligência de ambos.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá (MT), 12 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66610 Nr: 813-12.2017.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR CORDEIRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 813-12.2017.811.0111 (Código 66610)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: SICREDI

Requerida: Vilmar Cordeiro e Silva

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão retro, intime-se a parte requerente para 

promover a habilitação do espólio da parte requerida ou de quem for o 

sucessor.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá (MT), 13 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56893 Nr: 676-98.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSS, KSL, KSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 676-98.2015.811.0111 (Código 56893)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequentes:Karilainy Santos Lopes e Kariny Santos Lopes

Executado: Rubenir Lopes

Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Karilainy Santos Lopes e 

Kariny Santos Lopes, menores representadas por sua genitora, Sra. 

Claude da Silva Santos, em face de Rubenir Lopes, todos qualificados nos 

autos.

No decorrer do procedimento, o Ministério Público noticiou que as partes 

interessadas atingiram a maioridade civil, bem como a genitora das 

exequentes informou não possuir mais interesse no prosseguimento do 

feito, eis que suas filhas atingiram a maioridade, pugnando pela extinção 

do feito (ref. 32).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a genitora das partes exequentes manifestou que não 

possui interesse no feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Condeno as partes exequentes ao pagamento das custas processuais, 

cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58857 Nr: 1564-67.2015.811.0111
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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: FRANCINALDO DOS SANTOS LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIMAR LEANDRO DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1564-67.2015.811.0111 (Código 58857)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Francinaldo dos Santos Luz

Requerido: Julimar Leandro Damasceno

Vistos.

Noticiado falecimento do requerido e formulado pedido de habilitação dos 

ascendentes do “de cujus” nos autos, suspendo o curso do processo 

(CPC, art. 689).

Citem-se, pessoalmente, os requeridos para se pronunciarem, no prazo de 

5 (cinco) dias (CPC, art.690, p.ú.).

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá (MT), 13 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74979 Nr: 1462-40.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACLEANE CARVALHO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL WYLLAME CARVALHO FRANÇA, 

CAMILA ALVES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1462-40.2018.811.0111 (Código 74979)

Classe – Assunto: Obrigação de Fazer

Requerente: Macleane Carvalho Pereira

Requerido: Michael Wilami Carvalho França

Vistos.

1 – À mingua de elementos contrários e em homenagem à presunção de 

veracidade que a lei confere a declaração de pobreza sujeitada pela 

parte, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária.

2 – Designe-se a realização da audiência de tentativa de conciliação em 

data a ser designada conforme a pauta da conciliadora.

 Após a designação, cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 dias, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado, 

alertando-se, ambos, 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", nos termos do § 8º do art. 334 do CPC.

O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo 

termo inicial será a audiência de conciliação ou a data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I e II).

3 – Postergo a análise do pedido de tutela de urgência para logo após a 

realização da audiência de conciliação.

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.: 77414 Nr: 2680-06.2018.811.0111

 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: RdOF, MPDEDMG, DKDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2680-06.2018.811.0111 (Código 77414)

Classe – Assunto: Alimentos e Guarda

Requerente: Deriky Kauan de Oliveira Soares

 Requerido: Ademir Souza Soares

 Vistos.

1 - Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-o a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

3 – Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta provado o estado de 

filiação, razão pela qual FIXO alimentos provisórios no importe 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a partir da 

citação e prosseguindo até decisão final da causa, cujo valor deverá ser 

depositado em conta bancária a ser informada pela parte autora.

4 – DEFIRO o pedido de guarda provisória à mãe, que já a exerce desde o 

nascimento da criança. Sem prejuízo, NOTIFIQUE-SE a equipe 

multidisciplinar deste Juízo, a fim de que realize estudo psicossocial 

envolvendo a criança, no prazo de 15 (quinze) dias, com apresentação de 

relatório circunstanciado no sentido de aclarar as informações prestadas 

na inicial, bem como as condições da parte requerente para o exercício da 

guarda.

 5 – Sem prejuízo, DETERMINO a realização de audiência de conciliação 

pela conciliadora deste Juízo.

 6 – Designada data, CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE às partes para 

comparecerem a audiência de conciliação, salientando, desde logo, que o 

prazo para a defesa da parte requerida somente se iniciará se, realizada a 

audiência preliminar, restar frustrada a composição.

7 – Oficie-se à Fazenda do Sr. Tirso Pedro Bortoluzzi, localizada à estrada 

W-50, no município de Matupá/MT a fim de que se verifique a existência de 

eventual vínculo de trabalho com a parte requerida e, em caso afirmativo, 

para que realize, desde o recebimento do ofício, o desconto do valor 

fixado sobre a renda mensal, sob pena de responsabilição penal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56187 Nr: 283-76.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEIA SANTANA CAMARGO

 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:

 Código nº 56187.

Processo nº 283-76.2015.811.0111.

Vistos.

 Considerando o trânsito em julgado do acórdão, certificado à Ref. 58, bem 

como ante o teor da petição de Ref. 65, OFICIE-SE COM URGÊNCIA o INSS 

para que seja IMEDIATAMENTE implantado o benefício concedido à parte 

autora conforme acórdão (auxílio-doença), sob pena de responsabilização 

penal pelo crime de desobediência (art. 330 do CP).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 12 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55962 Nr: 145-12.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENILDA NUNES DA SILVA

 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:
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 Autos nº 145-12.2015.811.0111.

Código Apolo nº 55962.

Vistos.

Considerando que a parte autora realizou acompanhamento médico 

anteriormente a propositura da ação com o perito nomeado por este Juízo, 

DETERMINO a realização de nova perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito o Dr. Bolivar Alejandro Novoa Almeida, 

CRM 3298, médico atuante nesta Comarca, que deverá ser intimado nos 

termos da decisão de Ref. 3.

No mais, considerando o que dispõe a Resolução 232 de 13 de julho de 

2016, editada pelo Conselho da Justiça Federal, a qual fixa os valores dos 

honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e 

segundo grau, observando o valor definido em tabela oficial, e 

considerando a natureza da demanda, bem como a complexidade da 

perícia a ser realizada, FIXO o valor correspondente a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), pois guarda proporção ao trabalho a ser 

desenvolvido pelo médico perito.

No mais, cumpra-se as determinações constantes nos autos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 12 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55677 Nr: 24-81.2015.811.0111

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN JHONATAN GRANJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBY DE CARVALHO - 

OAB:21568

 Processo nº 24-81.2015.811.0111 (Código 55677)

Classe – Assunto: Ação Cautelar

Requerente: Willian Jhonatan Granja

Requerido: Miguel Mariano da Silva

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição retro (ref.35) e dos documentos que o 

acompanham, intime-se a parte requerente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do § 1º do artigo 437 do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71634 Nr: 3464-17.2017.811.0111

 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: DYHONES DA R. OLIVEIRA E CIA LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Miotto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Isto posto, CONHEÇO O MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

DYHONES DA R. OLIVEIRA E CIA LTDA. Todavia, por verificar ausente a 

indispensável prova pré-constituída, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários 

advocatícios, conforme artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 12 de setembro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58163 Nr: 1232-03.2015.811.0111

 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 CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erotides Ananias do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A / MT, FABRICIO KAVA - OAB:14.468-/MT, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1232-03.2015.811.0111 (Código 58163)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Banco CNH Industrial Capital S.A.

Requerido: Erotides Ananias do Prado

Vistos.

Trata-se de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO CHN INDUSTRIAL 

CAPITAL S.A. em face de EROTIDES ANANIAS DO PRADO, ambos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes formalizaram acordo sobre o 

objeto da lide, conforme termo incluso (ref. 43).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual objetivam a homologação do acordo e, em 

consequência, a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo o direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do item 6, do termo do acordo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Matupá (MT), 12 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:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67864 Nr: 1524-17.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Miotto Ferreira, MIQUELIN E BERTAN 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdineia Miquelin Bertan - 
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OAB:MT0007249O, Valdir Miquelin - OAB:4613/MT, Valterlei 

Cristiano Miquelin - OAB:14307

 Autos nº 1524-17.2017.811.0111 (Código 67864)Autor: Ministério Público 

do Estado de Mato GrossoRéu: Valter Miotto Ferreira e Miquelin e Bertan 

Advogados AssociadosVistos.Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 

RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E 

REPARAÇÃO DE DANOS, com pedido liminar de indisponibilidade de bens, 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de VALTER MIOTTO 

FERREIRA E MIQUELIN E BERTAN ADVOGADOS ASSOCIADOS, todos 

qualificados nos autos.(...).Noutro ponto, a decisão que deferiu o pedido 

de indisponibilidade de bens, por meio do bloqueio BACENJUD, é oriunda 

do E. Tribunal Estadual e, portanto, deve ser integralmente cumprida, 

máxime porque o bloqueio é adequado por obedecer a ordem preferencial 

de penhora, nos termos do artigo 835, I, do Código de Processo 

Civil.Outrossim, o Ministério Público rejeitou o pedido de substituição da 

penhora, razão pela qual mantenho incólume o comando judicial 

superior.Isto posto, e com fundamento no art. 17 § 9°, da Lei n° 8.429/93, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL nos termos em que foi proposta. Citem-se os 

requeridos para apresentarem contestação, no prazo legal.Apresentadas 

as contestações, dê-se vistas ao Ministério Público para se 

manifestar.Após, conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá/MT, 13 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65322 Nr: 110-81.2017.811.0111

 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: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURATTI & CIA LTDA - ME, MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TURATTI, Turatti Materiais para 

Construção LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROCHA NIMER - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Certifique-se o transcurso de prazo.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Após, façam-me os autos conclusos.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71277 Nr: 3295-30.2017.811.0111

 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: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO VICENTE ANDRADE DINIZ - 

OAB:14907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496, ANA RITA DA SILVA MARAFON - OAB:12.275-B/MT

 Processo nº 3295-30.2017.811.0111 (Código 71277)

Classe – Assunto: Negatória de Paternidade

Requerente: Anderson Ribeiro de Souza

Requerida: Emy Rafaela de Souza

Vistos.

Tendo em vista a concordância quanto à realização do exame pericial, 

DETERMINO que ambas as partes compareçam ao Fórum desta Comarca 

(por ser este o domicílio da criança), no dia 24 de setembro às 13h30min, 

a fim de que seja coletado o material genético para fins de realização do 

exame de DNA.

 Intime-se a parte autora por meio de Carta Precatória, a ser expedida e 

cumprida com URGÊNCIA. A parte requerida, intime-se via publicação em 

nome do advogado constituído.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55540 Nr: 1541-58.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN JHONATAN GRANJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Processo nº 1541-58.2014.811.0111 (Código 55540)

Classe – Assunto: Cautelar e Perdas e Danos

Requerente: Miguel Mariano da Silva

Requerido: Willian Jhonatan Granja

Vistos.

Não havendo pagamento das custas pelo requerente Miguel Mariano da 

Silva, comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação para as 

providências necessárias.

Inexistindo, outrossim, pleito executório, certifique-se o trânsito em julgado 

e, em seguida, arquivem-se os autos imediatamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75603 Nr: 1734-34.2018.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erotides Ananias do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A / MT, FABRICIO KAVA - OAB:14.468-/MT, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Processo nº 1734-34.2018.811.0111 (Código 75603)

Classe – Assunto: Embargos à Execução

Embargante: Erotides Ananias do Prado

Embargado: Banco CNH Industrial Capital S.A.

Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por EROTIDES ANANIAS DO 

PRADO em face de BANCO CHN INDUSTRIAL CAPITAL S.A, ambos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, notadamente na ação em apenso (Código 

58163) as partes informaram que formalizaram acordo sobre o objeto da 

lide.

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve renúncia à pretensão formulada 

na ação. Na execução em apenso (Código 58163) as partes informaram o 

acordo sobre o objeto da lide discutido nestes autos, cujo “item 7” dispõe 

sobre a desistência do embargante aos direitos sobre os quais se fundam 

a presente demanda.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a renúncia à pretensão 

formulada nestes embargos.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do item 7, do acordo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59435 Nr: 1824-47.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANTOS ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO WAGNER ARECO 

GONZALES - OAB:5438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Processo nº 1824-47.2015.811.0111 (Código 59435)

Classe – Assunto: Indenização

Requerente: Francielle Santos Alencar

Requerido: Município de Matupá (MT)

Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

FRANCIELLI SANTOS ALENCAR em face de MUNICÍPIO DE MATUPÁ (MT), 

ambos qualificados nos autos.

Citado, o requerido apresentou contestação.

Instada, a requerente quedou-se inerte.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

O processo tramita de forma escorreita, não havendo irregularidades a 

serem sanadas.

 Não foram suscitadas matérias preliminares e, não obstante a intimação 

da parte autora para se manifestar acerca dos documentos integrantes da 

contestação, a parte manteve-se silente.

Feitas essas considerações, a controvérsia reside na ocorrência ou não 

de tratamento da requerente para a patologia denominada “hanseníase”, 

bem como a verificação de erro quanto ao diagnóstico.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre quais provas pretendem 

produzir, indicando-as de forma pormenorizada e, justificadamente, sob 

pena de indeferimento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74728 Nr: 1344-64.2018.811.0111

 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: MPDEDMG, EHLdM, WFOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Edislene 

Hahnn Lira de Moraes e Walyson Ferreira Oliveira dos Santos, para que 

produza os efeitos legais e de direito. Dclaro DISSOLVIDO O VÍNCULO 

CONJUGAL que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO 

na forma convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 

37 da Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal.Pelo 

exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, III, “b” do CPC.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Peixoto de 

Azevedo (MT), grafando nossas homenagens de estilo.Custas pelos 

requerentes, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do §3º do artigo 

98 do Código de Processo Civil.Ciência ao Ministério Público.Realizadas as 

providências acima, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 12 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60669 Nr: 447-07.2016.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAILTON PEDRINHO ZEILINGER - ME, Hailton 

Pedrinho Zeilinger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 447-07.2016.811.0111 (Código 60669)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: SICREDI

Requerido: Hailton Pedrinho Zellinger

Vistos.

Inobstante o entendimento do MM. Juiz que me antecedeu, delibero pelo 

prosseguimento do feito, seguindo o rito processual pertinente.

Assim, CITE-SE a parte requerida para opor embargos à monitória, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento 

do débito e de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, com isenção do pagamento de custas 

processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC.

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66051 Nr: 501-36.2017.811.0111

 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): VALERIO LENNON ARAUJO LIMA, SILAS 

ARNALDO DA SILVA JUNIOR, ADAUTO GABRYEL DE FIGUEIREDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 501-36.2017.811.0111.

Código Apolo nº 66051.

Vistos.

1)Considerando o pedido formulado à Ref. 137 e, tomando em conta a 

natureza do ato a ser praticado FIXO os honorários do advogado Marcus 

Augusto Giraldi Macedo em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

INTIME-SE mencionado causídico para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, no prazo legal.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

3) Após, cumpra-se as determinações de Ref. 133.

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.: 64819 Nr: 2568-08.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON IOMBRILLER JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2568-08.2016.811.0111 (Código 64819)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Wilson Iombriller Júnior

Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 609 de 728



Defiro o requerimento formulado pelo Banco do Brasil S.A. e suspendo o 

curso do processo executivo até 27 de dezembro de 2018, nos termos do 

artigo 10 da Lei 13.340/16.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58051 Nr: 1188-81.2015.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Soares de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1188-81.2015.811.0111.

Código nº 58051.

Vistos.

Trata-se de Execução Provisória formulada por Antonio Soares de Abreu 

em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados 

nos autos, objetivando a implantação do benefício concedido nos autos de 

nº 1148-07.2012.811.0111.

Aportou aos autos a informação de que o beneficio foi devidamente 

implantado ao exequente (Ref. 16).

Desse modo, ante a satisfação da obrigação pelo executado, JULGO 

EXTINTO, por sentença, o presente feito, nos termos do artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 11 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61976 Nr: 994-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSSIVAN MENDES DA CONCEIÇÃO, 

MARCELINHO ROSA DOS SANTOS, Rangel Alves da Silva, MATHEUS 

SOARES CASTRO, LUCAS WESLEY DA SILVA VITORINO, ANDRE 

LUCIANO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O, CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - OAB:8.011-OAB/MT, 

JORGE GUSTAVO WINTER - OAB:19418/O, WALTER DJONES RAPUANO 

- OAB:16505/B

 Código nº 61976.

Processo nº 994-47.2016.811.0111.

Vistos.

Considerando o teor da cota ministerial de Ref. 306, INTIME-SE a Defesa 

do acusado RANGEL ALVES DA SILVA para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, traga aos autos documentos que comprovem o alegado à Ref. 300, 

tais como declaração do local de trabalho, consignando a jornada 

exercida, e o comprovante de matrícula na graduação.

 Com o aporte dos documentos, ABRA-SE NOVA VISTA dos autos ao 

Ministério Público.

Decorrido o prazo sem manifestação da Defesa, volvam-me os autos 

conclusos.

Sem prejuízo, diante da informação de Ref. 295, ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público para manifestação quanto ao atual endereço da vítima 

Marcos Mendes da Silva.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se o necessário.

Matupá/MT, 11 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67527 Nr: 1329-32.2017.811.0111

 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: Gilza Bezerra Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1329-32.2017.811.0111 (Código 67527)

Classe – Assunto: Ação Reparatória por Dano Extrapatrimonial

Requerente: Gilza Bezerra Leite

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67434 Nr: 1276-51.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GILLIARD RIBEIRO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Autos nº 1276-51.2017.811.0111.

Código Apolo nº 67434.

Vistos.

1) Procede a manifestação ministerial de Ref. 25, já que não consumada a 

prescrição, nem mesmo em sua forma virtual, razão pela qual, determino o 

prosseguimento do feito.

2) DEFIRO o requerimento ministerial formulado à Ref. 25.

 Para tanto, DETERMINO que a Secretaria da Vara certifique nos autos se 

o acusado foi beneficiado, dentro do período de 05 (cinco) anos, com o 

instituto da transação penal.

3) Não tendo sido o acusado beneficiado, ABRA-SE VISTA dos autos ao 

Ministério Público para apresentação de proposta de transação penal, 

intimando Elias Gilliard Ribeiro Santos, a fim de comparecer à audiência de 

proposta de transação penal, em data a ser designada conforme a pauta 

da conciliadora deste Juízo.

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

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.: 77047 Nr: 2502-57.2018.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONTHAN BATISTA DONIZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2502-57.2018.811.0111 (Código 77047)
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Classe – Assunto: Monitória

Requerente: Antônio Ribeiro

 Requeridos: Dionathan Batista Donizete

Vistos.

A parte requerente, empresária, requer os beneplácitos da justiça gratuita, 

mas não comprova sua hipossuficiência financeira, eis que negociou o 

valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a titulo de empréstimo ao requerido, 

atualmente atualizado no valor de R$11.649,04 (onze mil seiscentos e 

quarenta e nove reais e quatro centavos).

 Conforme se verifica dos autos, a parte requerente não ostenta condição 

de miserabilidade capaz de subtrair-lhe o sustento próprio ou de seus 

dependentes, visto que disponibilizou ao requerido uma quantia 

considerável, denotando uma situação que indica, no mínimo, que detém 

capacidade financeira para arcar com as custas judiciais.

 Ademais, a parte requerente contratou escritório de advocacia particular, 

de modo que os honorários advocatícios não serão gratuitos, 

demonstrando que o requerente possui condições mínimas de arcar com 

as custas e despesas processuais.

Destarte, não há elementos satisfatórios que demonstrem que o 

requerente é incapaz de arcar, ao menos por ora, com as custas 

processuais, não havendo justo motivo para deferir o pedido de 

assistência judiciária.

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita e DETERMINO o recolhimento das taxas e 

custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

e extinção do processo.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 11 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77399 Nr: 2671-44.2018.811.0111

 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: DJANIRA DELFINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2671-44.2018.811.0111 (Código 77399)

Classe – Assunto: Alvará Judicial

Requerentes: Djanira Delfino da Silva.

Vistos.

1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2 - DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo se inverídica a declaração ou se alterado o cenário financeiro da 

parte autora no curso da demanda.

 3 - Considerando se tratar de pedido de Alvará Judicial, para 

levantamento de saldo proveniente do PIS e FGTS em nome do falecido 

Juvenal Batista Vieira, portador do CPF nº 014.528.841-29, OFICIE-SE a 

Caixa Econômica Federal de Matupá para que informe, no prazo de 10 

(dez) dias, sobre a existência de eventual valor.

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.: 52036 Nr: 184-77.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Código nº 52036.

Processo nº 184-77.2013.811.0111.

Vistos.

DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento formulado pelo Ministério Público à 

Ref. 74.

Para tanto, expeça-se carta precatória para a Comarca de Cláudia/MT, 

com a finalidade de realização da oitiva da vítima Maria Aparecida Becker, 

devendo constar o endereço indicado à Ref.74.

INTIME-SE a Defesa para que tome ciência acerca da expedição da carta 

precatória.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 11 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65414 Nr: 143-71.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL AFONSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496

 Autos nº 143-71.2017.811.0111.

Código Apolo nº 65414.

Vistos.

Considerando a ausência de endereço individualizado do reeducando, 

DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público (Ref. 80), a fim de 

que seja expedida Carta Precatória para a Comarca de Peixoto de 

Azevedo/MT, com a finalidade de realização de audiência admonitória, 

devendo constar como endereço a descrição informada à Ref. 80.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 11 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72049 Nr: 3710-13.2017.811.0111

 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: MARTA LUCIA VARGAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3710-13.2017.811.0111 (Código 72049)

Classe – Assunto: Ação Ordinária Inominada

Requerente: Marta Lucia Vargas Alves

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá (MT), 11 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58339 Nr: 1305-72.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Augusto Giraldi Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563
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 Processo nº 1305-72.2015.811.0111 (Código 59339)

Classe – Assunto: Embargos à Execução

Embargante: Estado de Mato Grosso

Embargado: Marcus Augusto Giraldi Macedo

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial derradeira (ref.13).

Para tanto, remetam-se os autos ao Departamento Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça para elaborar o cálculo de liquidação do débito (art. 

3º, do Provimento 11/2017-CM).

Após, expeça-se ofício requisitório de pequeno valor para pagamento do 

valor líquido apurado, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 

seu recebimento.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Matupá (MT), 11 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60671 Nr: 448-89.2016.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HP COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA-ME, 

Hailton Pedrinho Zeilinger, VIVIANE MAIZA ROHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 448-89.2016.811.0111 (Código 60671)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: SICREDI

Requerido: Hailton Pedrinho Zellinger

Vistos.

Inobstante o entendimento do MM. Juiz que me antecedeu, delibero pelo 

prosseguimento do feito, seguindo o rito processual pertinente.

Assim, CITE-SE a parte requerida para opor embargos à monitória, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento 

do débito e de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, com isenção do pagamento de custas 

processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC.

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68205 Nr: 1735-53.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ-BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS 

para:a)DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no montante de R$ 397,17 

(trezentos e noventa e sete reais e dezessete centavos), representados 

pelo contrato nº 54330930201;b) CONDENAR A PARTE REQUERIDA a 

restituir a parcela indevidamente descontada, no valor de R$ 13,00 (treze 

reais), devidamente atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do 

desembolso/pagamento da parcela; Em razão da sucumbência, condeno o 

requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), com fulcro no artigo 85, § 2º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 10 de setembro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68202 Nr: 1732-98.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS 

para:a)DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no montante de R$ 736,67 

(setecentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), 

representados pelo contrato nº 221205011;b) CONDENAR A PARTE 

REQUERIDA a restituir as parcelas indevidamente descontadas, no valor 

de R$ 24,31 (vinte e quatro reais e trinta e um centavos) cada, 

devidamente atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do 

desembolso/pagamento de cada parcela; Em razão da sucumbência, 

condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em R$ 1.000,00 

(um mil reais), com fulcro no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 10 de setembro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71533 Nr: 3416-58.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SAUSEN, Maico Luis Sausen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Código nº 71533.

Processo nº 3416-58.2017.811.0111.

Vistos.

Ante o teor da cota ministerial de Ref.82, DESIGNO o dia 30 de outubro de 

2018, às 15h45min para continuação da instrução processual, 

oportunidade em que serão interrogados os acusados Rafael Sausen e 

Maico Luis Sausen, que deverão ser intimados no endereço indicado à 

Ref. 82.

Sem prejuízo, INTIME-SE a Defesa para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

traga aos autos endereço atualizado do acusado Maico Luis Sausen.

No mais, solicitem-se informações acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida à Ref. 25.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 06 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67218 Nr: 1146-61.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Turatti Materiais para Construção LTDA - ME, 

José Carlos Turatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1146-61.2017.811.0111 (Código 67218)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial
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Requerente: Banco Bradesco S.A.

Requerida: José Carlos Turatti e Turatti Materiais para Construção

Vistos.

Altere-se o polo passivo da demanda para incluir o espólio de José Carlos 

Turatti.

Cite-se o espólio, por meio de sua representante/inventariante Volnete 

Turatti, 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.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56286 Nr: 331-35.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGM, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 331-35.2015.811.0111 (Código 56286)

Classe – Assunto: Guarda

Requerente: Airton Minatti e Outra

Requerida: Samira Minatti

Vistos.

Altere-se o polo passivo da demanda para incluir o genitor da menor, Sr. 

Robson Dias dos Santos.

Cite-o para apresentar contestação no prazo legal, advertindo-lhe dos 

efeitos da revelia.

No mais, cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira 

(ref.17).

ÀS PROVIDÊNCIAS, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 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:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo a audiência de conciliação 

para o dia 25/09/2018 às 15h15min, a ser realizada pela Conciliadora 

desta Comarca.

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66906 Nr: 946-54.2017.811.0111

 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: Cerâmica Nova Esperança LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para ANULAR o ato 

administrativo que resultou na exclusão da pessoa jurídica CERÂMICA 

NOVA ESPERANÇA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

03.006.730/0001-98, e consequentemente DETERMINAR sua inclusão 

imediata ao regime do “SIMPLES NACIONAL”.Visando evitar a solução de 

continuidade da pessoa jurídica no regime tributário diferenciado, essa 

decisão deverá retroagir à 1º de maio de 2016, dia seguinte ao ato 

administrativo do qual resultou a exclusão.Sem custas, em razão da 

isenção constante da Lei Estadual nº 7.603/01 (Art. 3º, I). Condeno a parte 

vencida em honorários advocatícios de sucumbência, os quais, por se 

tratar da Fazenda Pública, arbitro em 15% sobre o valor atualizado da 

causa (CPC, art. 85, § 3º, I c/c § 4º, III), considerados os critérios 

estabelecidos nos incisos do art. 85, § 2º, em especial o grau de zelo do 

profissional.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Matupá, 13 de setembro 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61519 Nr: 795-25.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina Furlan Menegazzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, ROSANA LOVISON - OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61519.

Processo nº 795-25.2016.811.0111.

Vistos.

Intimem-se as partes sobre o teor do acórdão de Ref. 40.

Em seguida, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 13 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34478 Nr: 1790-48.2010.811.0111

 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: JOSÉ XISTO DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15.020-B, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para efetuar 

o pagamento das custas judiciais a que fora condenado nos autos, no 

valor total de R$ 503,24 (quinhentos e três reais e vinte e quatro 

centavos), sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) de custas judiciais e R$ 126,39 (cento e vinte e seis reais 

e trinta e nove centavos) de taxa judiciária, sob pena de encaminhamento 

do débito à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 
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da

Justiça.

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56528 Nr: 473-39.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON HASTENREITER

 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:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da Certidão de fls. 81, 

bem como para que, de acordo com o Art. 1.010, § 1º do NCPC, para que 

o apelado apresente contrarrazões à apelação ofertada, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70252 Nr: 2825-96.2017.811.0111

 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: LV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdSFV, PCN

 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:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação da 

requerida Naiane de Sousa Freitas Vettori, devendo juntar aos autos a 

guia recolhida.

________________________

Aressa Caioni

Estagiária

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-40.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS PASSOS (REQUERENTE)

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO 

PEIXOTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 10/10/2018, às 15h30min, na Sede do 

Juizado Especial desta Comarca, devendo comparecer à solenidade com o 

autor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-24.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 19/12/2018, às 13h, na Sede do Juizado 

Especial desta Comarca, devendo comparecer à solenidade com o autor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-09.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 19/12/2018, às 13h30min, na Sede do 

Juizado Especial desta Comarca, devendo comparecer à solenidade com o 

autor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-91.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 06/02/2019, às 13h, na Sede do Juizado 

Especial desta Comarca, devendo comparecer à solenidade com o autor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-61.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

JULIANI CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 24/10/2018, às 15h, na Sede do Juizado 

Especial desta Comarca, devendo comparecer à solenidade com o autor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-46.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SANTOS MENA (REQUERENTE)

WELINGTON PEREIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 24/10/2018, às 15h30min, na Sede do 

Juizado Especial desta Comarca, devendo comparecer à solenidade com o 

autor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-31.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

HELIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 31/10/2018, às 13h, na Sede do Juizado 

Especial desta Comarca, devendo comparecer à solenidade com o autor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-16.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

DIRCE JANETE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 31/10/2018, às 13h30min, na Sede do 

Juizado Especial desta Comarca, devendo comparecer à solenidade com o 

autor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-90.2018.8.11.0111
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Parte(s) Polo Ativo:

IGOR NEVES CARVALHO (REQUERENTE)

IGOR NEVES CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CARVALHO PEREIRA (REQUERIDO)

VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 07/11/2018, às 14h, na Sede do Juizado 

Especial desta Comarca, devendo comparecer à solenidade com o autor.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32112 Nr: 1132-58.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lizarete de Lima Kurtz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE REGINA KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Corbelino Biancardini - 

OAB:7341-A, Irineu Pedro Muhl - OAB:5719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)da requerente, para que compareça com a 

parte autora na Secretaria da Vara Única, para aasinatura do Auto de 

Adjudicação.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40733 Nr: 562-19.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Berto - ME, Paulo Berto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 original (art. 649, §2º, da 

CNGC), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20466 Nr: 955-12.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fernando Ribeiro Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo legal, 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21253 Nr: 1728-57.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Salete Bonafin, Debora Roberta Bonafin, Daniel 

Fernando Bonafin, Guilherme Bonafin - Rep. Por Cleusa Bonafin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Ogliari - 

OAB:9744, Graziela Felipetto Bouchardet - OAB:7.248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar as partes apeladas para, no prazo legal (art. 1.010, §1º, 

do CPC), apresentarem suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73163 Nr: 2151-36.2018.811.0030

 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: Verônica Alexandrina Folha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Honda Automóveis do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619

 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 15 (quinze) 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.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44527 Nr: 589-31.2014.811.0030

 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): Marcos Augusto Sutilli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar a parte exequente para, no prazo legal, se manifestar 

da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado (fls. 

51/56).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73205 Nr: 2172-12.2018.811.0030

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aledir Rosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 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 
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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.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43092 Nr: 1072-95.2013.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene da Silva Campos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A MT, 

Procuradoria Municipal de Nobres - OAB:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar a parte exequente para, no prazo legal, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40227 Nr: 1970-79.2011.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristian Eleno Strey

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, Nelson Paschoalotto - OAB:8.530-A, Roberta 

Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o cadastro de advogado estava desatualizado, nos 

termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos para 

publicar a decisão proferida à fl. 86 no DJE, a fim de iniciar o prazo para 

cumprimento da determinação. Desse modo, transcrecvo o inteiro teor da 

decisão:

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

 Proceda com a alteração da classe processual no sistema Apolo.

 Considerando que a sentença de fl. 67 condenou o executado a entrega 

do bem ou ao pagamento do valor equivalente e que o exequente, à fl. 84, 

pugnou pela penhora de valores, determino a intimação do exequente para 

que traga aos autos petição inicial de cumprimento de sentença em 

conformidade com o que dispõe o art. 524 do CPC, sob pena de 

arquivamento dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em nada sendo requerido no prazo acima, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41434 Nr: 1370-24.2012.811.0030

 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: Alzemira Estacília de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar a parte requerente para, no prazo legal, manifestar da 

petição e documentos acostados pelo Instituto Nacional de Seguro Social - 

INSS (fls. 203/205).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44501 Nr: 568-55.2014.811.0030

 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: Josefa Aparecida Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, Banco do Brasil- S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, em consequência, 

extingo o feito com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) em favor do patrono na 

requerida Banco do Brasil, haja vista a manifestação tempestiva. A verba 

aqui fixada será corrigida monetariamente a partir da data da publicação 

desta sentença e acrescida de juros legais a partir da data do trânsito em 

julgado (§ 16 do art. 85 do CPC).Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41187 Nr: 1075-84.2012.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Bertoldo Sandri, Luis Carlos Bertoldo, Ana 

Jomara de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Prandine Moleiro - 

OAB:14911-B, Ronaldo Cesario da Silva - OAB:6781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504, Kleber Jorge Junior - OAB:

 DECISÃO

Vistos etc.

O art. 103 do Código de Processo Civil/73 dispõe que reputam-se conexas 

2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido e a causa de 

pedir.

 Por sua vez, o art. 106 do mesmo diploma legal estabelece que correndo 

em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma 

competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou em 

primeiro lugar.

No caso dos autos, restou caracterizada a ocorrência de conexão, haja 

vista que a ação ordinária proposta no Juízo de Lucas do Rio Verde/MT, 

cód. 43564, tem por objetivo desconstituir o título executivo que originou a 

demanda nesta comarca.

 Verifico ainda que este juízo não é competente para o processamento da 

causa, já que a citação desta ação se deu em data posterior a citação na 

ação ordinária da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, uma vez que a 

petição inicial deste processo foi recebida em 04.07.2012 e o embargado 

se manifestou em 03.08.2012. De outra banda, na ação ordinária da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT a citação se deu em 20.04.2012.

Assim, DECLINO A COMPETÊNCIA para o juízo da comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT para apreciação do feito.

Remetam-se os autos à comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73909 Nr: 2467-49.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22097/O

 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 15 (quinze) 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.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62913 Nr: 972-04.2017.811.0030

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Dal Toso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Barra do 

Bugres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Fernando Decanini - 

OAB:9993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 DECISÃO

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de exibição de documentos com pedido liminar 

proposto por Valter Dal Toso em face de Banco do Brasil S/A, todos 

qualificados nos autos.

À ref. 05 foi deferida liminar determinando que o requerido apresentasse 

nos autos a exibição dos SLIPS (extrato analítico financeiro) referente a 

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 89/00101-X, sob pena de multa 

diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado o valor de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais).

À ref. 21, o requerido apresentou documentos.

 Por sua vez, à ref. o requerente manifestou nos autos alegando a 

insuficiência dos documentos trazidos aos autos pela parte requerida, 

pugnando pela exibição dos SLIPS (extrato analítico financeiro) referente a 

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 89/00101-X, sob pena de se 

admitir como verdadeiros os fatos que por meio do documento o 

requerente pretendia provar.

É o relatório. Decido.

 Tendo em vista que foi determinado que o banco requerente trouxesse 

aos autos os SLIPS (extrato analítico financeiro) referente à Cédula Rural 

Pignoratícia e Hipotecária nº. 89/00101-X, este manifestou juntando aos 

autos extratos simplificados, e planilha de cálculo, ou seja, documentos 

diversos do qual foi determinado.

Assim, determino a intimação do requerido, por meio de seu representante 

legal, para que apresente nos autos a exibição dos SLIPS (extrato analítico 

financeiro) referente a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 

89/00101-X, no prazo de 05 dias, sob pena de se admitir como 

verdadeiros os fatos que por meio do documento o requerente pretendia 

provar, conforme preceitua o art. 400 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71800 Nr: 1524-32.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vetro Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18.828, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT - 

4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução por título extrajudicial.

 Houve o recolhimento de custas e taxa judiciária.

 É o relatório. Decido.

 I – DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Foi determinado a intimação do exequente para trouxesse aos autos o 

contrato assinado pelo executado, sob pena de extinção, à ref. 71800.

Manifestação do exequente, à ref. 09.

 O título extrajudicial funda-se em contrato bancário, a qual está inserida 

no rol do art. 784, XII, do CPC.

Assim, recebo a presente execução de título extrajudicial.

 Cite-se e intime-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, pagar ou 

nomear bens à penhora, sob pena de serem penhorados, tantos bens 

quantos bastem para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido 

dos encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis o disposto 

pelos artigos 844 e 845, §1º, do NCPC.

Conste-se nos mandados a prerrogativa de oferecerem embargos à 

execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista 

pelo art. 915 do NCPC.

Não encontrando os executados, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo, em 

seguida, nos termos do parágrafo único do art. 830 do NCPC.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento integral no prazo 

de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à metade.

 II - DO PARCELAMENTO

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, o(s) executado(s) 

poderá requerer que lhe seja(m) permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês.

Caso o(s) executado(s) proponha(m) o parcelamento, intime(m)-se o 

exequente para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos 

descritos no art. 916 do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para apreciação do requerimento.

Destaco que enquanto não apreciado o requerimento, o executado deverá 

depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu 

levantamento.

III – NÃO LOCALIZAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S)

Caso o(s) executado(s) não seja(m) localizados, intime(m)-se o exequente 

para indicação do endereço desse(s), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Com a resposta, havendo indicação de endereço diverso do constante 

nos autos, proceda com a intimação do(s) executado(s), de modo a 

cumprir as demais determinações constantes nesta decisão.

Desde já destaco que cabe ao exequente trazer aos autos o endereço do 

executado, bem como comprovar o esgotamento dos meios de localização 

do(s) executados.

IV – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS

Caso o executado seja citado e não efetue o pagamento ou não proponha 

embargos, conclusos para apreciação dos demais pedidos constante na 

inicial.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 617 de 728



 V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Defiro desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 212, §2º do 

NCPC, caso haja necessidade.

Havendo necessidade de pagamento de diligências, intime-se o executado 

para que providencie o pagamento dessa e junte aos autos o comprovante 

de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Caso, não haja o cumprimento da determinação acima, certifique-se a 

inercia do advogado e proceda com a intimação pessoal do exequente 

para juntar o comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo. Para tanto, deverá intimar a autora (PJ) 

pessoalmente, através de Aviso de Recebimento (AR), sendo 

desnecessária nova intimação do advogado a respeito deste último ato.

Vale a presente decisão como mandado de citação do executado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54947 Nr: 602-59.2016.811.0030

 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: Poliane da Silva Freitas de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itevaldo Freitas de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO/Mandado de citação

Vistos etc.

Trata-se de ação de partilha de bens.

Foi determinado que a autora emendasse à inicial, à ref. 4.

À ref. 9, foi juntado aos autos manifestação da autora.

Determinação para que a autora comprovasse a sua hipossuficiência, á 

ref. 14.

À ref. 18, há manifestação da autora.

 Decisão de não concessão de assistência judiciária à requerente, à ref. 

20.

À ref. 29, decisão do e. TJMT pela concessão da assistência judiciária 

gratuita, em recurso de agravo interposto pela requerente.

É o relatório. Decido.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.

II – DO RECEBIMENTO DA INICIAL

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos do art. 319 do CPC.

 III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Em consonância com o artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, 

designe-se audiência de conciliação em conformidade com a pauta do 

conciliador desta comarca.

 Caso o requerido não tenha interesse na autocomposição, deverá 

manifestar em até 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência, conforme dispõe o art. 334, §5º, do NCPC.

 Não havendo conciliação a parte requerida deverá apresentar 

contestação em até 15 (quinze) dias após a realização desta.

Após a apresentação da contestação, havendo preliminares intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias, em 

não havendo voltem-me conclusos para deliberações.

IV – DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO.

Caso o requerido não seja encontrado no endereço fornecido pela parte 

autora, intime-a para informar o endereço atualizado do requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

V – ASPECTOS FINAIS

Conforme exposto, determino:

a) A citação dos requeridos;

b) A intimação das partes para comparecerem em audiência de 

conciliação designada acima.

A presente decisão vale como mandado de para citação das partes 

requeridas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73792 Nr: 2387-85.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Mirian Maria Conceição da Costa Re. Seu Filho I. G. da 

C. M.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Pereira de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviana Karine Delben Ferreira 

de Lima - OAB:11247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviana Karine Delben 

Ferreira de Lima - OAB:11247

 DECISÃO/Mandado de citação/intimação

 Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

Decido.

 INTIME o(s) devedor(es) PESSOALMENTE para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito alimentar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de decretar-lhe a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três) meses se não pagar débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante - “compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

Em relação aos valores não abarcados por essa regra que permite a 

prisão civil do(s) devedor(es). INTIME o(s) devedor(es), através de seu 

advogado(s) ou pessoalmente, caso esse não possua patrono, para 

voluntariamente pagar(em) o montante da condenação não abarcada pela 

hipótese acima, sob pena de incidência da multa/sanção e honorários 

advocatícios, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não efetuado o pagamento, dê-se vista ao MPE e após encaminhem os 

autos conclusos para análise dos demais pedidos.

 Proceda com a alteração da classe processual para cumprimento de 

sentença.

 Cientifique o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73724 Nr: 2348-88.2018.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gianotti Amador Moraes 

Gomes - OAB:18216/O, Ricardo Neves Costa - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, DEFIRO a liminar 

de busca e apreensão do bem descrito na inicial, devendo o referido 

automóvel ser depositado com o requerente, na pessoa que este indicar 

como sendo seu representante.Edificada a medida, cite-se o polo passivo 

para, em 05 (cinco) dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, livre de 

ônus, e/ou, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da liminar, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia nos 

termos dos artigos 307 e 344, ambos do CPC.Frise-se que, consoante 

estipulado acima, caso efetuado o pagamento, o bem deverá ser restituído 

ao devedor livre de ônus (art. 3º, §2, pela nova redação do Decreto-lei n.º 

911/69). Frustrada a apreensão do bem, intime-se o requerente para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo.Em havendo requerimento expresso, defiro as prerrogativas do 

art. 212, §2º do CPC.Em busca de dar celeridade e efetividade aos atos 

processuais e em observância ao art. 188 do CPC, determino que a cópia 

desta decisão sirva de mandado de citação.VALE A PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO DE CITAÇÃO, devendo a parte requerida ser 

citada/intimada no endereço indicado na inicial. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A n.º 21/2018 A Doutora Marina Carlos França, Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Nortelândia, MT, no uso de suas 

atribuições legais, e CONSIDERANDO o artigo 124, inc. III, alínea b, da lei 

Complementar 04/90. R E S O L V E CONCEDER ao Servidor Almi Ferreira 
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dos Santos, Distribuidor, Contador e Partidor, mat. 2530, 08 (oito) dias de 

Licença Nojo, no período de 08 a 15/09/2018, em virtude do falecimento de 

seu pai Maximiro Ferreira dos Santos, em 08/09/2018, conforme certidão 

de óbito em anexo. P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia aos 

Departamentos de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso Nortelândia, 11 de setembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANÇA JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37470 Nr: 593-94.2016.811.0031

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdP, DFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na representação para o efeito de submeter o adolescente DAVID 

FERREIRA SOUZA a medida socioeducativa pela prática de fato análogo 

ao crime descrito no artigo 157, §2º, II do CP, bem como com fulcro no 

artigo 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 8.069/90, JULGO EXTINTO o 

processo em relação ao representado LEANDRO SOUZA DE PAULA.No 

tocante à escolha da medida a ser aplicada, cumpre destacar que o § 1º, 

do artigo 112 do ECA estabelece que “a medida aplicada ao adolescente 

levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a 

gravidade da infração”.Ressai, portanto, a necessidade de se adotar 

medidas que visem recuperar o adolescente, procurando integrá-lo 

socialmente. Outrossim, deve este feito ter a solução que mais se adeque 

à infração praticada, na medida de sua gravidade e do desvio 

demonstrado. Apesar do pleito ministerial em relação a aplicação da 

medida de internação, cabe mencionar que a mesma é medida excepcional 

e somente se justifica em caos de extrema gravida. Assim, entendo 

pertinente que seja adotada, neste caso, a medida de prestação de 

serviços à comunidade em vista do caráter educativo que a mesma 

detêm.Aplico a referida medida pelo período de 06 (seis) meses, durante 

oito horas semanais, em local a ser definido pela Assistência Social do 

município onde reside o representado.Outrossim, condeno o Estado de 

Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios a favor do 

causídico, Dr. Edivaldo de Sá Teixeira (OAB/MT 18.598), verba honorária 

essa que arbitro em 02 (dois) URH, levando em consideração, ainda, o 

zelo e o tempo gasto pelo profissional, e o grau de complexidade da 

causa.Após o trânsito em julgado da presente decisão, extraia-se a guia 

de execução de medida sócioeducativa.Cumpridas todas essas 

providências, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo, 

inclusive, com baixa na distribuição.Publicada com a inserção no Sistema 

Informatizado Apolo. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42081 Nr: 1671-89.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Rodrigues Simplicio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON GOMES DA SILVA - 

OAB:851

 Vistos.

1. Homologo o cálculo de pe de ref. 07, diante da concordância do MP e 

Defe.

2. Cumpra a Secretaria, as seguintes providências:

a) ENCAMINHE-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando;

b) PERMANEÇAM os autos em cartório para fiscalização do cumprimento 

da pe.

3. CIÊNCIA ao Ministério Público.

4. INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44550 Nr: 1054-95.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otavio Manoel Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do CPC, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para 

determinar a suspensão da cobrança da fatura em relação ao alegado 

consumo a recuperar, no valor de R$ 2.143,81 (dois mil, cento e quarenta 

e três reais e oitenta e um centavos), devendo a parte ré se abster de 

realizar corte na UC nº 6/1281896-9 e de inserir o nome do autor em 

órgãos de restrição ao crédito, relativamente à fatura em evidência.4. 

Cumpra-se a Secretar ia, com urgência, as seguintes 

providências:a)ENCAMINHEM-SE os autos à conciliadora para a 

DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO de acordo com sua pauta, 

conforme dispõe o artigo 695 do CPC, 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.Anoto 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 

CPC.b)CITE-SE e INTIMEM-SE a parte requerida para comparecer à 

solenidade, E CUMPRIR A LIMINAR DEFERIDA, (...)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35813 Nr: 796-90.2015.811.0031

 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: Juscelino da Silva Quinteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZA KAROL CAMPOS QUINTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 2ª PUBLICAÇÃO PARASER 

PÚBLICADO 03 VEZES,COM INTERVALO DE 10 (DEZ) DIAS. PRAZO: 10 

DIAS AUTOS N.º 796-90.2015.811.0031-Cód. 35813 ESPÉCIE: Tutela e 

CuratelaPARTE REQUERENTE: Juscelino da Silva Quinteiro CURADOR: 

JUSCELINO DA SILVA QUINTEIROINTERDITADO Iza Karol Campos 

Quinteiro, Cpf: 03270247125, Rg: 20124212-7 SSP MT Filiação: Jucelino da 

Silva Quinteiro e Marilia Auxiliadora Correa Campos Quinteiro, data de 

nascimento: 25/08/1987, brasileiro(a), natural de Nortelândia-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua Cuiabá-858, Bairro: Bandeirantes, Cidade: 

Nortelândia-MT. Causa da interdição e Limites da Curatela: O interditado é 

portador de (epilepsia e retardo mental),comprometimento físico e mental, 

quew a inabilita de reger sua pessoa como assumir atividades laborativas 

e de administrar seus bens, posto que o mesmo é absolutamente incapaz. 

Fica a curadora autorizada a praticar todos os ato da vida civil em nome 

do interditado.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Bethânia Maximiana de Souza (Técnico Judicial), digitei. Nortelândia - MT, 

13 de setembro de 2018. Ivete Souza Figueredo Campos. Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44942 Nr: 1166-64.2018.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDE C. CURITIBA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA SILVA 
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SANTOS - OAB:21112/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de sorte que é pertinente a ação 

monitória.

II. DEFIRO, diante disso, a expedição de mandado, com prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, anotando-se que, caso a 

parte requerida cumpra, ficará isenta de custas e honorários advocatícios, 

fixados, para o caso de não-cumprimento, em 10% do valor da dívida.

III. Conste, ainda, que no mesmo prazo poderá o requerido 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.

IV. No caso de apresentação de embargos monitórios, a teor art. 702, §4º, 

do CPC, há suspensão da eficácia do mandado inicial.

Considerando-se que os Embargos têm natureza de DEFESA, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte Autora para IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 dias 

(CPC, art. 702, §5º).

Sobre Impugnação e documentos, diga a Ré/Embargante.

V. Após, especifiquem as partes - justificadamente - quais provas 

pretendem produzir, indicando a necessidade e o fato a ser provado, ou 

se é o caso de julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31876 Nr: 81-82.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cenira Oliveira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos.

I. Proceda-se a alteração do patrono da parte autora junto ao sistema 

Apolo, conforme requerido à manifestação retro (ref.58).

II. Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

III. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37774 Nr: 820-84.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DOS SANTOS GOMES, CICERO 

ALIXANDRINO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro. Para tanto, citem--se os executados, nos termos do 

despacho inicial, observando o endereço declinado na petição de ref. 29.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36649 Nr: 277-81.2016.811.0031

 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: JWMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 Vistos.

1. Designo para o dia 21 (vinte e um) de março de 2019, às 13h30min a 

realização da audiência de instrução e julgamento.

2. Cumpra a Secretaria com as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE as partes, conforme disposto no artigo 455 §1° do NCPC 

cabe ao advogado da parte intimar as testemunhas por ela arroladas da 

audiência designada.

b) CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40529 Nr: 898-44.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o petitório retro, tendo em vista que é ônus da parte autora trazer 

na petição inicial a devida qualificação da parte requerida, com o endereço 

completo das partes, conforme art. 319, II, do CPC.

Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção 

do feito.

Caso apresentado o endereço, cite-se conforme determinado no 

despacho inicial.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41874 Nr: 1563-60.2017.811.0031

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIMARA FRANÇA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial formulado por Cleidimara França da 

Cruz com a finalidade da obtenção de Alvará Judicial a fim de sacar junto 

ao Banco do Brasil, os valores existentes na conta de sua titularidade 

(págs. 18/19).

Entre um ato e outro, foi determinado intimação da autora para se 

manifestar sobre o desinteresse no prosseguimento do feito em razão da 

perda de objeto (pág. 42).

Devidamente intimado via DJE (pág. 44), decorreu prazo para 

manifestação conforme certificado à pág. 45.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se dos autos que as representantes da Secretaria de Assistência 

Social deste Município informou em Juízo o desinteresse em prosseguir 

com o feito em razão da perda do objeto, ante a realização de alienação 

do bem a terceira pessoa.

Ademais, devidamente intimado, o procurador da autora não se 

manifestou, decorrendo o prazo do mesmo, dando a entender que 

concorda tacitamente pelo não prosseguimento dos autos ante a perda do 

objeto.

 Assim, diante da perda do objeto desta demanda, mister a extinção do 

processo sem resolução de mérito, à luz do artigo 485, VI, do Novo Código 

de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução 

de seu mérito, à luz do artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.
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P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40381 Nr: 834-34.2017.811.0031

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS, DPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Publico -MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O

 Certifico e dou fé que INTIMO a parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), da r. sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: " 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque nos art. 487, I, do Digesto Processual Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO veiculado na inicial. Sem condenação em 

custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, vez 

que o feito tramita sob o pálio da Gratuidade da Justiça. CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público e as partes. Considerando a suspensão dos serviços da 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio como Defensor Dativo dos 

autores o Dr. José Carlos de Almeida Benevides (OAB/MT 0859), para 

tomar ciência da presente sentença. Transitado em julgado e nada mais 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

DECLARO esta PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32318 Nr: 443-84.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cinelândia Maria de Jesus dos Santos Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para, querendo, se 

manifeste requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32091 Nr: 214-27.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darlene de Fátima Carrijo Rafael

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para, querendo, se 

manifeste requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32003 Nr: 134-63.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Andre Santana Damascena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, 

Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para, querendo, se 

manifeste requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32070 Nr: 192-66.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Lemes Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, 

Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para a fim de que, 

querendo, se manifeste requerendo o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-67.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França (ADVOGADO(A))

MANOEL CASSIANO BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000130-67.2018.8.11.0031 REQUERENTE: MANOEL CASSIANO 

BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Intime-se a parte autora para que, querendo, 

apresente impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. NORTELÂNDIA/MT, 12 de setembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-82.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

GIOVANO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000129-82.2018.8.11.0031 REQUERENTE: GIOVANO SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. NORTELÂNDIA/MT, 12 de setembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-15.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANTONIO VENCESLAU DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000127-15.2018.8.11.0031 REQUERENTE: ANTONIO VENCESLAU DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para que, 

querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 12 de setembro de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8535 Nr: 614-51.2008.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joedes Izidio Barbosa, Ceramica Barbosa 

LTDA - J.J Construtora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Cristina da Silva - 

OAB:8156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que INTIMO a parte EXEQUENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), da r. sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: 

"Ante o exposto, JULGO EXTITA a presente demanda, nos termos do 

artigo 485, IV, do NCPC, bem como do Provimento n.º 84/2014, da colenda 

CGJ/MT.Custas pelo exequente. Sob a égide do art. 4º, do Provimento n.º 

84/2014, da colenda CGJ/MT, remeta-se os autos a contadoria para 

atualização do débito e após expeça-se a competente certidão de crédito 

em favor da parte exequente, bem assim intime-se à retirada, guardando-a 

em pasta própria durante o prazo 01 (um) ano (art. 6º do citado 

Provimento). Em nada sendo requerido, ao arquivo com baixa na 

distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se."

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-23.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

TAINARE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000120-23.2018.8.11.0031. REQUERENTE: TAINARE DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. I - Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput da Lei 9099/95. II – Trata-se de 

pedido de desistência formulado pelo reclamante conforme id 14832518, o 

qual não fora analisando antes da audiência de tentativa de conciliação. 

Pois bem. Conforme dispões o Enunciado nº 90 do FONAJE, nos Juizados 

Especiais o pedido de desistência independe da anuência do autor, 

independente da fase na qual o processo se encontra. ENUNCIADO 90 – 

A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Isento de 

custas. DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. NORTELÂNDIA, 12 de 

setembro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-36.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

PEDRO AUGUSTO DA PURIFICACAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000048-36.2018.8.11.0031. REQUERENTE: PEDRO AUGUSTO DA 

PURIFICACAO REQUERIDO: CLARO S/A VISTOS. I - Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput da Lei 9099/95. II – Trata-se de pedido de 

desistência formulado pelo reclamante conforme id 14588971, o qual não 

fora analisando antes da audiência de tentativa de conciliação. Pois bem. 

Conforme dispões o Enunciado nº 90 do FONAJE, nos Juizados Especiais 

o pedido de desistência independe da anuência do autor, independente da 

fase na qual o processo se encontra. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Isento de 

custas. DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. NORTELÂNDIA, 12 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-51.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

PEDRO AUGUSTO DA PURIFICACAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000047-51.2018.8.11.0031. REQUERENTE: PEDRO AUGUSTO DA 

PURIFICACAO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. I - Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput da Lei 9099/95. II – Trata-se de pedido de 

desistência formulado pelo reclamante conforme id 14585928, o qual não 

fora analisando antes da audiência de tentativa de conciliação. Pois bem. 

Conforme dispões o Enunciado nº 90 do FONAJE, nos Juizados Especiais 

o pedido de desistência independe da anuência do autor, independente da 

fase na qual o processo se encontra. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Isento de 

custas. DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. NORTELÂNDIA, 12 de 

setembro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61661 Nr: 1307-03.2018.811.0090

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICRED NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO GOMES DE ALENCAR

 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 da parte executada 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50436 Nr: 5-07.2016.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): CVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, JORGE AUGUSTO TREVELIN - OAB:16.910-B, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA 

BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e 

confirmo a liminar, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a 

posse plenos e exclusivos do bem descrito na inicial.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Dessa forma, torno sem efeito a nomeação e compromisso de fiel 

depositário. Proceda-se à baixa da restrição judicial no Registro Nacional 

de Veículos Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 

911/69, se houver.Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença, oficie-se ao 

DETRAN, comunicando estar o autor autorizado a proceder à 

transferência do bem a terceiros que indicar. Em seguida, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.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. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36186 Nr: 674-70.2010.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16045/O

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista a advogada da ré, para apresentação das 

alegações finais, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37016 Nr: 697-79.2011.811.0090

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACILDA BARBOSA MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA 

- OAB:16582

 INTIMAÇÃO da advogada da parte requerida para, querendo, se 

manifestar acerca laudo médico pericial de p. 65/68.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-67.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. F. (REQUERENTE)

C. A. D. S. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. I. E. C. D. P. F. L. -. E. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000157-67.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ELOIZ CARLOS DE FARIA 

REQUERIDO: PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA - EPP Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de 

alvará judicial c.c. pedido de tutela de urgência proposta por ELOIZ 

CARLOS DE FARIA em desfavor de PDT PHARMA – INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP, a fim de que 

autorize a compra de medicamento experimental fosfoetanolamina sintética 

para uso compassivo por prazo indeterminado. Segundo a inicial, ELOIZ é 

portador(a) de adenocarcinoma de próstata de volume com sinais de 

manuseio cirúrgico prévio em tratamento paliativo. Sustenta que com o uso 

da fosfoetanolamina sintética pode controlar os sintomas nefastos do 

câncer e com isso conseguir melhora na sua qualidade de vida, bem ainda 

uma possível cura da doença. Daí requer, liminarmente, o deferimento do 

pedido de alvará para autorizar a compra do medicamento 

fosfoetanolamina sintética, por prazo indeterminado, na quantidade de 

1.080 (um mil e oitenta cápsulas/dose), sendo 500 mg (quinhentos 

miligramas) por dose, ou, excepcionalmente, a quantidade de 544,50 g 

(quinhentos e quarenta e quatro gramas e cinquenta centigramas), 

quantidade equivalente ao prazo de 12 (doze) meses, com pagamento do 

valor de R$ 3,00 (três reais) por dose, se fornecida em pó, ou no valor de 

R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) se fornecida em cápsula. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da prioridade na tramitação A pessoa favorecida 

desta ação é pessoa portadora de doença grave, fazendo jus à prioridade 

processual, nos termos do art. 1.048, inciso I, do NCPC. II.2 - Da gratuidade 

da justiça A alegada hipossuficiência da parte autora não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o 

magistrado poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 

- O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 623 de 728



ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.3 - 

Da tutela de urgência liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil 

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. Extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não tem 

como ser acolhido, uma vez que a Lei 13.269/16, que autoriza o uso da 

fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia 

maligna, foi suspensa por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal na 

ADI 5501: “SAÚDE – MEDICAMENTO – AUSÊNCIA DE REGISTRO. Surge 

relevante pedido no sentido de suspender a eficácia de lei que autoriza o 

fornecimento de certa substância sem o registro no órgão competente, 

correndo o risco, ante a preservação da saúde, os cidadãos em geral.” 

(ADI 5501 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado 

em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 

PUBLIC 01-08-2017). A substância pretendida pela parte autora está em 

fase experimental e não há evidência científica, ao menos até o momento, 

a respeito de sua eficácia. Assim, por não haver informações suficientes, 

seja de sua eficácia, seja de sua perigosidade, por eventuais efeitos 

colaterais ainda não demonstrados ou outras consequências adversas, a 

Corte Constitucional houve por bem suspender a eficácia da lei. Eventual 

concessão judicial de acesso ao fármaco antes do devido registro perante 

a ANVISA viola o devido processo administrativo, bem como, 

reflexamente, a ordem pública, a segurança sanitária e a saúde pública. 

Analogicamente, aplicam-se os Enunciados nº 5, 6, 9, 12, 16, 18, 50, 59 da 

I e II Jornadas de Direito à Saúde, quase todos incorporados nos arts. 

1.306, 1.314, 1.316, 1.317, parágrafo único, 1.318 e 1.326 da CNGC: 

“Enunciado n.º 5: Deve-se evitar o processamento, pelos juizados, dos 

processos nos quais se requer medicamentos não registrados pela 

Anvisa, off label e experimentais, ou ainda internação compulsória, 

quando, pela complexidade do assunto, o respectivo julgamento depender 

de dilação probatória incompatível com o rito do juizado.” “Enunciado n.º 6: 

A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os 

medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, 

ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei.” “Enunciado 

n.º 9: As ações que versem sobre medicamentos e tratamentos 

experimentais devem observar as normas emitidas pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), não se podendo impor aos entes federados provimento 

e custeio de medicamento e tratamentos experimentais.” “Enunciado n.º 

12: A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, 

deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as 

normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a 

Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da 

doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e 

periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a 

situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).” 

“Enunciado n.º 16: Nas demandas que visam acesso a ações e serviços 

da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, 

o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, 

inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos 

constantes dos protocolos clínicos do SUS.” “Enunciado n.º 18: Sempre 

que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de 

notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em 

Saúde - NATS.” “Enunciado n.º 50: Salvo prova da evidência científica e 

necessidade preemente, não devem ser deferidas medidas judiciais de 

acesso a medicamentos e materiais não registrados pela ANVISA ou para 

uso off label.” “Enunciado n.º 59: As demandas por procedimentos, 

medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas 

oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências.” “Art. 

1.306. Recomenda aos magistrados que nas ações relativas à saúde, seja 

evitada a autorização de fornecimento de medicamentos ainda não 

registrados pela ANVISA, ou em fase experimental, ressalvadas as 

exceções expressamente previstas em lei.” “Art. 1.314. Recomenda-se 

que nas ações que versem sobre medicamentos e tratamentos 

experimentais haja a observância das normas emitidas pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), e não se imponha aos entes federados o provimento 

e o custeio de medicamento e tratamentos experimentais (Enunciado nº 

09, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 

de maio de 2014).” “Art. 1.316. A inefetividade do tratamento oferecido 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no caso concreto, deve ser 

demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas 

éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação 

Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença 

(Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, 

medicamentos, doses, e fazendo referência também à situação do registro 

na ANVISA (Enunciado 12, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014).” “Art. 1.317. Nas ações de 

saúde que pleiteiam do poder público o fornecimento de medicamentos, 

produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia 

oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a, inclusive, 

identificar a solicitação prévia do requerente à Administração, 

competência do ente federado e alternativas terapêuticas (Enunciado 13, I 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 de 

maio de 2014). Parágrafo único. Recomenda-se, sempre que possível, que 

as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de 

evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.” “Art. 1.318. Recomenda-se a 

observância do Enunciado 16, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014, segundo o qual “nas 

demandas que visam ao acesso a ações e serviços da saúde 

diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o 

autor deve apresentar prova da evidência científica e também a 
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inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou 

medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS”.” “Art. 1.326. 

Salvo prova da evidência científica e necessidade preemente, não devem 

ser deferidas medidas judiciais de acesso a medicamentos e materiais não 

registrados pela ANVISA ou para uso off label.” Outrossim, a dúvida sobre 

a efetividade do tratamento obsta o reconhecimento da excepcionalidade 

da situação, e, ainda, não há nos autos comprovação de que o fármaco 

objeto da demanda seja o único tratamento disponível para a patologia que 

acomete a parte autora. De outro lado, como já afirmado, a norma que 

autoriza a produção e o fornecimento da substância pretendida pela parte 

autora teve a sua eficácia suspensa por decisão proferida no Supremo 

Tribunal Federal, o que afasta o requisito da probabilidade do direito, nos 

termos do art. 300 do NCPC. No respeitante, precedentes do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “(...) 1. O Supremo Tribunal Federal, em 

julgamento ocorrido em 19/05/2016, por maioria de votos, concedeu 

medida cautelar na Ação Direta de Constitucionalidade (ADin) 5501 para 

suspender a eficácia da Lei Federal 13.269/2016, que "autoriza o uso da 

fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia 

maligna", sob o fundamento de que "ao suspender a exigibilidade de 

registro sanitário da fosfoetanolamina sintética, o ato atacado discrepa 

das balizas constitucionais concernentes ao dever estatal de reduzir o 

risco de doença e outros agravos à saúde dos cidadãos – artigo 196 da 

Constituição Federal", tendo sido destacado que "ao dever de fornecer 

medicamentos à população contrapõe-se a responsabilidade 

constitucional de zelar pela qualidade e segurança dos produtos em 

circulação no território nacional", além de ter sido salientado que "é no 

mínimo temerária – e potencialmente danosa – a liberação genérica do 

medicamento sem a realização dos estudos clínicos correspondentes, em 

razão da ausência, até o momento, de elementos técnicos assertivos da 

viabilidade da substância para o bem-estar do organismo humano".” (AI 

10016/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

09/06/2017). Assim, ao menos em sede de cognição sumária, vê-se que 

ausentes a probabilidade de o direito existir e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo para a concessão do pleito. II.4 - Da 

suspensão do processo Diante da decisão liminar concedida nos autos da 

ADI 5501 pelo Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a eficácia da Lei 

13.269/16, resta a este magistrado determinar a suspensão do presente 

feito até decisão final a ser prolatada no referido controle de 

constitucionalidade, tudo nos termos do art. 313, inciso IV, do NCPC. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO a prioridade na tramitação 

processual, nos termos do art. 1.048, inciso I, do NCPC; b) INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos 

por ora, da probabilidade de o direito existir e do perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do 

NCPC; c) SUSPENDO os autos até decisão final a ser prolatada na ADI 

5501, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, e, por 

consequência, CANCELO a audiência de conciliação anteriormente 

designada, nos termos do art. 313, inciso IV, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Intime-se, pessoalmente, por meio de oficial de justiça, a parte 

autora sobre o cancelamento da solenidade. Prolatada decisão final na ADI 

5501, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, venham-me os autos 

conclusos com a retomada de sua tramitação para aplicação do 

precedente, consoante o art. 1.040, inciso III, do NCPC. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Nova Canaã do Norte, 14 de setembro de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41262 Nr: 1001-75.2011.811.0091

 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: Rosângela Inês Colpani - Advocacia Rosangela Ines 

Colpani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Monte Verde - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60453 Nr: 286-96.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGR, PCMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATdOP(E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357, THIAGO 

ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado do Inventariante para 

CIÊNCIA DA SENTENÇA, BEM COMO DA DETERMINAÇÃO DO 

LEVANTAMENTO DA PENHORA REALIZADA, informando a parte que o 

Banco Bradesco Administradora de Consórcios LTDA já foi notificada para 

que proceda as providências para baixa da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70468 Nr: 817-46.2016.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78439 Nr: 1603-22.2018.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OPRdS, KCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BOCARDI BIANCHINI 

- OAB:OAB/MT 24.043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007 e Ordem de Serviço 03/2018, impulsiono estes autos para 

manifestação do Ministério Público.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75702 Nr: 139-60.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Savio Alves Gomes Bomfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maila Aleide Boing Pereira - 

OAB:OAB/MT 25392-O, Welder Gusmã Jacon - OAB:18.570-B 

OAB/MT

 Impulsiono os autos para intimação do advogado constituido da audiência 

redesignada: (...) Nos termos da CNGC/MT, Seção 11 - Da audiência 

preliminar, Capítulo 05, designo audiência preliminar para o dia 17 de 

setembro de 2018, às 13h30min, a ser realizada na sede deste Juízo, no 

endereço ao final transcrito. Intime-se o(s) autor(s) do fato, informando-o 

de que deverá comparecer, necessariamente, acompanhado de 

advogado, advertindo-o de que, na sua falta, ser-lhe-á nomeado Defensor 

Público. O Oficial de Justiça poderá cumprir os mandados em horário 

noturno, finais de semana e feriados. Após, dê-se ciência à representante 
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do Ministério Público (...)

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 32958 Nr: 310-47.2010.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 52569 Nr: 424-44.2014.811.0107

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RICARTE DO NASCIMENTO, Maria 

Castorina do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o procurador da parte autora 

para manifestar, no prazo de 05 dias, acerca da inconsistência no CPF da 

autora Sra. Maria Castorina do Nascimento, uma vez que os constantes 

nos autos não referem-se a mesma (conforme tela anexo), portanto, 

impossibilitando a expediçao de requisição de rpv.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 50282 Nr: 522-97.2012.811.0107

 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 AMELIO SUDERICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334/MS, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 50008 Nr: 202-47.2012.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE 

LIMA - OAB:157219/SP, EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, HERALDO 

PEREIRA DE LIMA - OAB:112449/SP, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 33074 Nr: 424-83.2010.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA APOLINÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 33771 Nr: 9-66.2011.811.0107

 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: ANTONIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, LUCIANA 

DE LIMA - OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56874 Nr: 4-68.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, Célio Reis de Oliveira - OAB:11.265/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO O DENUNCIADO, na pessoa de seu advogado, 

para que efetue, no prazo de 5 (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 Ref: 

14. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 136,83 (cento e 

trinta e seis reais e oitenta e três centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher 

os campos com o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema vai gerar um Boleto único, Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolar a guia (paga) na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã 

ou pelo PEA aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56531 Nr: 1062-43.2015.811.0107

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE LOPES FEIJÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELESTINO DA ROLD, AMILTON ORTEGA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:OAB/MT 13.710-A, JOÃO BIGOLIN - OAB:13328-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elso Fernandes dos Santos - 

OAB:3342A MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO O IMPUGNADO, na pessoa de seu advogado, para 

que efetue, no prazo de 5 (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 Ref: 

14. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 136,83 (cento e 

trinta e seis reais e oitenta e três centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher 

os campos com o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema vai gerar um Boleto único, Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolar a guia (paga) na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã 

ou pelo PEA aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 57973 Nr: 332-95.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 55856 Nr: 810-40.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR MUGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYSSON CARLOS TRUCOLLO, RENAN 

JOSÉ HANTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR FRACARO - OAB:60528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 69.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78747 Nr: 161-73.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAJN, WKGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Gonçalves Lino de 

Oliveira - OAB:MT 20511

 Considerando a manifestação de fls. 55/60, onde o requerido informa seu 

endereço para localização e pugna por nova designação de audiência, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 de SETEMBRO de 2018, 

ÀS 14h30min (Horário de MT).

Intimem-se as partes, atentando-se a manifestação de fls. 55.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79174 Nr: 387-78.2018.811.0106

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BASÍLIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:MT 11.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o patrono do requerente solicitou a redesignação da 

audiência agendada para o dia 28.09.2018, uma vez que se encontra com 

viagem pré-agendada na data acima, conforme documentação contida às 

fls. 53/54, REDESIGNO a audiência de instrução para o DIA 06 de 

DEZEMBRO de 2018, às 14h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes, conforme decisão de fl.35/35-verso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79752 Nr: 673-56.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAQL, LMdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DEFIRO o pedido de justiça gratuita;II. CITE-SE o executado e INTIME-SE 

para que, nos termos do artigo 528, caput, do Código de Processo Civil, 

efetue, em três (03) dias, o pagamento das parcelas em atraso e daquelas 

que se vencerem no curso do processo, prove que já adimpliu o débito ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, alertando-o de que, caso não o 

faça, poderá ser decretada sua prisão civil, além de protestada a decisão 

judicial que fixou a obrigação de prestar os alimentos (NCPC, art. 528, §1º 

e § 3º);III. CUMPRA-SE expedindo o necessário;IV. Processe-se em 

segredo de justiça (art. 189, II, CPC).V. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79674 Nr: 633-74.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Neves da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.II. CITE-SE o 

requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar resposta 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo Civil).III. 

Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 DE DEZEMBRO 

DE 2018, ÀS 14h00min (horário de Cuiabá-MT).IV. INTIMEM-SE as partes 

para que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação. V. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78523 Nr: 81-12.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Jonas Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.II. CITE-SE o 

requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar resposta 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo Civil).III. 

Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 
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processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 DE DEZEMBRO 

DE 2018, ÀS 13h30min (horário de Cuiabá-MT).IV. INTIMEM-SE as partes 

para que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação. V. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79677 Nr: 635-44.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mivalda Inacia de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.II. CITE-SE o 

requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar resposta 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo Civil).III. 

Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 DE DEZEMBRO 

DE 2018, ÀS 13h00min (horário de Cuiabá-MT).IV. INTIMEM-SE as partes 

para que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação. V. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79676 Nr: 634-59.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Lopes de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.II. CITE-SE o 

requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar resposta 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo Civil).III. 

Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 DE DEZEMBRO 

DE 2018, ÀS 12h30min (horário de Cuiabá-MT).IV. INTIMEM-SE as partes 

para que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação. V. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79678 Nr: 636-29.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Rosa da Cruz Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.II. CITE-SE o 

requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar resposta 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo Civil).III. 

Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 12h00min (horário de Cuiabá-MT).IV. INTIMEM-SE 

as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação. V. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79433 Nr: 518-53.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMBZ, MRBS, ABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por JOÃO MIGUEL 

BARBOSA ZOMPERO, representado por sua genitora MILLENA RAYNARA 

BARBOSA SANTOS, assistida por sua mãe Sra. ANDREIA BARBOSA DA 

SILVA em desfavor de EDUARDO TORRES ZOMPERO, genitor.

O exequente ingressou com a execução em julho de 2018 alegando a 

inadimplência do executado nos meses de maio a julho de 2018. Pede a 

intimação do executado para que salde a dívida no prazo legal, 

aplicando-se a medida coativa da prisão civil se necessário, nos termos 

do art. 528, §3º, do Código de Processo Civil.

DECIDO.

I. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, diante dos documentos colacionados 

aos autos;

II. CITE-SE o executado e INTIME-SE para que, nos termos do artigo 528, 

caput, do Código de Processo Civil, efetue, em três (03) dias, o pagamento 

das parcelas em atraso e daquelas que se vencerem no curso do 

processo, prove que já adimpliu o débito ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, alertando-o de que, caso não o faça, poderá ser decretada sua 

prisão civil, além de protestada a decisão judicial que fixou a obrigação de 

prestar os alimentos (NCPC, art. 528, §1º e § 3º);

III. Ciência ao Ministério Público.

 IV. CUMPRA-SE expedindo o necessário;

V. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77752 Nr: 776-97.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Barbosa Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade a Sra. ARLINDA BARBOSA NASCIMENTO na base de um salário 

mínimo mensal para autora, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

03.09.2015, o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, 

§§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO 

resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.As parcelas 

vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos 

respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação. A 

correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 

e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos 

do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 

20/09/2017. Os juros moratórios serão calculados de forma global para as 

parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do 

CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, 

convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79673 Nr: 632-89.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Fernando Silva Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo de Camargo Barbosa, Waldevino 

Barbosa, Inez Camargo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A presunção disposta no art. 99, §3°, do CPC é iuris tantum, sendo que no 

caso concreto, diante da natureza da demanda e da informação de que o 

autor é produtor rural, deverá ser demonstrada a hipossuficiência de 

recursos.

Assim, nos termos do artigo 99, § 2º do CPC, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, carrear aos autos comprovação de sua 

insuficiência financeira ou arcar com as custas processuais, sob pena de 

extinção do feito.

 Expirado o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79538 Nr: 572-19.2018.811.0106

 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: MRdS, ASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, ante a falta de elementos concretos que permitam aferir 

valores que atendam ao mencionado trinômio e prevalecendo o interesse e 

o dever de proteção, DEFIRO a tutela provisória carreada na inicial quanto 

aos alimentos provisórios e FIXO os alimentos provisórios em 30% do 

salário mínimo vigente, correspondente, nesta data, a R$ 286,20 (duzentos 

e oitenta e seis reais e vinte centavos) a ser prestados pelo requerido a 

filha, Michelly Romeiro da Silva, sem prejuízo de que tal valor seja alterado 

pela apresentação de provas que demonstrem concretamente a alteração 

da situação fática em análise.O valor deverá ser depositado até o dia 10 

de cada mês, em conta a ser informada nos autos pela genitora da criança 

no prazo de 5 (cinco) dias.No caso em tela, revela-se necessária a 

realização de estudo psicossocial, a fim de se constatar as reais 

condições em que vive a criança e a situação do relacionamento entre as 

partes.Em termos de prosseguimento do feito DETERMINO:I. INTIME-SE a 

Equipe Interprofissional (Assistente Social e Psicóloga) desta Comarca 

para que, no prazo de 20 (vinte) dias, realize Estudo Psicossocial do caso, 

informando, detalhadamente, as condições em que se encontram a 

criança e as partes. Expedindo-se Carta Precatória, se necessário.II. 

DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 29 de NOVEMBRO de 

2018, ÀS 12h30min (MT).III. EXPEÇA-SE carta precatória para CITAÇÃO do 

requerido e INTIME-O da presente decisão, bem como para que compareça 

à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na realização do ato, 

deverá apresentar manifestação neste sentido, nos termos do artigo 334, 

§ 5º, do CPC;IV. Sendo infrutífera a conciliação fica o requerido intimado 

para que apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 335, 

caput, do CPC;V. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.VI. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79535 Nr: 570-49.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .POSTERGO a análise da liminar para depois da efetivação do ESTUDO 

PSICOSSOCIAL, o qual, desde já, determino a realização, no prazo de 15 

(quinze) dias, tanto no núcleo familiar do requerente quanto da 

requerida.Com a juntada do estudo, dê-se vista ao Ministério Público e 

voltem-me os autos conclusos.AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOConsiderando 

a nova sistemática do Código de Processo Civil em vigor, que prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por Juízes, Advogados, 

Defensores Públicos e membros do Ministério Público, e considerando 

ainda, o previsto no art. 694 do mesmo Diploma, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 29 de NOVEMBRO de 2018, às 13h00min(MT), 

ocasião em que oportunamente se tentará uma conciliação 

amigável.CITAÇÃO DOS REQUERIDOSA requerida deverá ser citada 

acerca do teor da inicial, advertindo-a que o prazo para oferecer 

contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data: I - da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, 

quando o mesmo manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, § 5º, 8º e 9º, 

CPC.Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecer na audiência designada (art. 334, § 3º CPC).Não sendo 

celebrado acordo na audiência previamente designada, e em sendo 

apresentada a contestação no prazo legal, de vista à parte autora para 

impugnação em 15 (quinze) dias.O não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes na audiência de conciliação, importará a aplicação de 

multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8º do CPC).Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se. Cite-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67393 Nr: 1000-84.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piedade Domingas Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Verificam-se divergências entre os valores apresentados pela contadoria 

(fl.121/122) e executado (fls. 129/131-verso), destarte, para o fim de 

esclarecimentos quanto aos cálculos apresentados, entendo conveniente 

a realização de novo cálculo pela contadora judicial.

Ante a divergência entre os valores apresentados, encaminhem-se os 

autos à contadoria judicial para nova efetivação dos cálculos, tendo por 

base os dados apresentados no cálculo fls. 130/130-verso, retificando 

apenas quanto a compensação dos valores feitos pelo INSS, observando 

ao acórdão (fl.117/120).

 Nestes casos, a jurisprudência tem se firmado no sentido de remeter os 

autos à contadoria judicial para apurar o verdadeiro montante a ser 

adimplido pelo devedor, sendo este cálculo o prevalente, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. 

CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA. NECESSIDADE. Havendo expressiva 

diferença entre os cálculos apresentados pelas partes, é prudente enviar 

os autos para o contador do juízo, a fim de que seja apurado o quantum 

realmente devido. V.V. (TJ-MG 107020202711780041 MG 

1.0702.02.027117-8/004(1), Relator: OTÁVIO PORTES, Data de 

Julgamento: 02/12/2009, Data de Publicação: 26/02/2010)”

 Assim, DETERMINO a REMESSA dos autos à Contadora Judicial, a fim de 

que proceda a novo cálculo.

 Após, com a juntada dos cálculos aos autos, sem nova conclusão, 

INTIMEM-SE as partes para que manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpridas as determinações acima, com ou sem as manifestações, 

VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78749 Nr: 163-43.2018.811.0106
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com arrimo no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado 

na peça de ingresso, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

condenando o requerido INSS a conceder à parte autora, Tereza Maria de 

Jesus, o benefício previdenciário de pensão por morte, nos termos dos 

artigos 74 e seguintes da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por 

mês, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas 

desde o requerimento administrativo (06.10.2017).Concedo o pedido de 

tutela urgência, por tratar-se de verba alimentar, para determinar ao 

Requerido que implante o benefício deferido, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia 

de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).As parcelas vencidas 

serão acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos 

vencimentos e de juros moratórios a partir da citação. A correção 

monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 e 

legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos 

do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 

20/09/2017. Os juros moratórios serão calculados de forma global para as 

parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do 

CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, 

convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação 

superveniente.Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76318 Nr: 804-02.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAC, CdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia Correa Cação 

Bueno - OAB:MT 21.369, Kenia Cristina Borges - OAB:MT 16122/A, 

Rafael Pereira Lopes - OAB:MT 16038

 RENOVO integralmente o despacho de fls. 70-verso, verso, cumpra-se 

conforme determinado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75077 Nr: 132-91.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervaldo Lemes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINÉIA SANTANA GREGATI - 

OAB:SP 322.369

 Vistos, etc.

Acolho o parecer ministerial e determino a busca de endereço da vítima 

Josemar Severino de Souza nos sistemas Siel e Infojud. Frutífera a busca, 

intime-se a vítima para audiência de Instrução e Julgamento que designo 

para o DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018, às 12h30min (horário de 

Cuiabá-MT).

Intime-se a testemunha Isoldina Souza de Oliveira no endereço indicado às 

fls. 143.

Intimem-se o réu.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63077 Nr: 164-03.2014.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Cândido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ e da determinação de 

21/06/2018, impulsiono os autos para intimação do advogado do 

denunciado da reabertura do prazo para defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72156 Nr: 2114-76.2016.811.0095

 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: LUIS ANTONIO VASCONCELOS

 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, JOSE RENATO SALICIO FABIANO - 

OAB:14474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista falta justificada do autor, REDESIGNO a audiência de 

instrução para a data de 14 de novembro de 2018, às 13h45min.

As testemunhas da parte autora irão comparecer independentes de 

intimação.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62531 Nr: 1127-45.2013.811.0095

 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: Leocir Alves de Ramos

 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 41/2016-CGJ impulsiono os presentes autos 

para intimação do requerente acerca da informação juntada às fls. 96/97, 

no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36574 Nr: 868-60.2007.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Jantorno Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do exequente do deferimento do prazo 

suplementar de 30 dias, para a retirada da Carta Precatória em cartório, 

conforme decisão de fls. 110.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60928 Nr: 820-77.2017.811.0022

 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: Antônia Gerônima da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) do(a) Requerente, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59398 Nr: 63-83.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdS, MEMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dra. 

Vanderlandis da Silva Santos - OAB/MT nº 19.897, para promover a 

defesa do requerido, bem como, para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 07 de novembro de 2018, às 08h00min, a 

ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59958 Nr: 338-32.2017.811.0022

 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: Pedro Clemente dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com resolução de mérito, ante a falta de 

preenchimento de um dos requisitos contidos no artigo 74 da Lei nº 

8.213/91, (qualidade de segurada especial da falecida) para a concessão 

do benefício de pensão por morte, pleiteado pelo requerente Pedro 

Clemente dos Santos.Sem custas.Após, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Pedra Preta-MT, 10 de setembro de 2018. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53584 Nr: 326-52.2016.811.0022

 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: MHTdC, Diomar Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de 

preenchimento dos requisitos contidos no artigo 20, da Lei nº 8.742/93, 

para a concessão do benefício de prestação continuada, qual seja, 

amparo social à pessoa com deficiência, BPC/LOAS, pleiteado pelo 

requerente Matheus Henrique Teixeira da Cruz. Sem custas.Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Pedra Preta-MT, 10 de setembro de 2018. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71238 Nr: 1994-87.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:MT/19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pelo 

autor.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 31 

de outubro de 2018, às 10h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação 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.Pedra 

Preta-MT, 06 de setembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69672 Nr: 1360-91.2018.811.0022

 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, Rui de 

Oliveira Ruy, RAMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Pedra 

Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Antonio Vessani Filho 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente feito sem resolução de mérito, face 

à ausência de interesse processual.Sem custas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

devidas anotações e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 05 de setembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57272 Nr: 1659-39.2016.811.0022

 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: Emerson Batista Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PROCEDENTE o pedido do autor e condeno o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS a reestabelecer o auxílio-doença e convertê-lo em 

aposentadoria por invalidez ao requerente Emerson Batista Alves, no valor 

de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, conforme artigo 44, da 

Lei nº 8.213/91, devido desde a data da cessação do benefício de 

auxílio-doença, qual seja, 22/08/2016, (comunicação de decisão INSS 

anexo aos autos), conforme artigo 43 da Lei nº 8.213/91, (parcelas 

vencidas), e a DIP – data do início de pagamento das parcelas vincendas, 

a partir da data desta sentença.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 ao requerente Emerson 

Batista Alves, 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). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64195 Nr: 2293-98.2017.811.0022

 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: Aparecida Barbosa Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARQUES ANTONIO DA SILVA - 

OAB:18565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...), JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte 

requerida, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte 

autora o benefício de aposentadoria rural desde o dia do requerimento 

administrativo, juntado aos autos, data esta do requerimento administrativo 

solicitado pela autora, conforme artigo 49, Inciso II, da Lei 8.213/1991, 

devendo o valor ser acrescido 1% ao mês desde a citação e correção 

monetária, pelo INPC desde o ajuizamento. Com fundamento no art. 85, § 

2º do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 

111 do STJ. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Considerando que o 

valor não é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, consoante o art. 

475 § 2º do CPC, deixo de remeter os autos para reexame necessário. 

Tendo em vista que a parte requerida foi pessoalmente intimada para 

comparecer à audiência e não compareceu, dou-a por intimada da 

presente decisão. Nestes termos, saem todos intimados. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46665 Nr: 1705-96.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrea Ribeiro da Silva Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46708 Nr: 1727-57.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ilza Rosa de Oliveira, ROBERTO CARNEIRO 

ASSUNÇÃO FILHO, RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47124 Nr: 1887-82.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Keiko Uchiyama Minoda, CRISTINA UCHIYAMA 

NOMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46892 Nr: 1787-30.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Antonio Porfirio, Silmara Cristina Porfirio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 632 de 728



nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47146 Nr: 1898-14.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA ORLATO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46698 Nr: 1722-35.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Luzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46702 Nr: 1724-05.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vander Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47150 Nr: 1900-81.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Rodrigues Cardoso, Tereza Pereira Cardoso 

Moreira, Devani Pereira Cardoso, Alaide Pereira Cardoso, CREUZA 

PEREIRA CARDOSO, ANTÔNIO PEREIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46840 Nr: 1772-61.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Alves Ferreira, José Alves Ferreira, Antonio 

Alves Ferreira, Evani Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46695 Nr: 1719-80.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Cruz Bonadio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 
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nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46842 Nr: 1773-46.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francineide Alves Batista de Souza, Maria Aparecida 

Alves de Souza Mendonça, Emilia Franciele de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47076 Nr: 1862-69.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46699 Nr: 1723-20.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtemy Vieira de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46852 Nr: 1782-08.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Justino Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46706 Nr: 1725-87.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Sementino Coelho, Sonia Sementino Coelho, Selma 

Sementino Coelho, Juliano Sementino Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 30 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46166 Nr: 1529-20.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moemia de Oliveira Luzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 
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dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45993 Nr: 1434-87.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Delmina da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46160 Nr: 1524-95.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Jacob Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46161 Nr: 1525-80.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Celio Rosseti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46155 Nr: 1519-73.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BORGES MENDONÇA, MARIA JOSÉ 

MENDONÇA, MARCINA BORGES DA SILVA, ANTENOR BORGES 

MENDONÇA, NIRÇA BORGE MENDONÇA, Benedita Borge Mendonça de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46021 Nr: 1450-41.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pacifico Borges de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46015 Nr: 1445-19.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 
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dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46144 Nr: 1510-14.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Marques Rosseti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Mariana Cristina Correa de Andrade - OAB:15549, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46152 Nr: 1518-88.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lindaura da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46206 Nr: 1545-71.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Bruno dos Santos, Sidenir Bruno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46016 Nr: 1446-04.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Okazaki Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46148 Nr: 1515-36.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djalma Irineu da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46203 Nr: 1542-19.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Francisco Estevão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 
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certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46157 Nr: 1521-43.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Honório Pires dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46202 Nr: 1541-34.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Lopes Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46004 Nr: 1437-42.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luiz Tosta Berêta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59885 Nr: 312-34.2017.811.0022

 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: Ercílio Barbosa Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 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, julgo improcedente em todos os seus termos a presente 

ação, e por consequência a tutela de urgência, extinguindo-se o feito na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com julgamento 

de mérito, ante a falta de preenchimento dos requisitos contidos no artigo 

48, §1° e §2° da Lei nº 8.213/91, para a concessão da aposentadoria por 

idade rural, na qualidade de segurado especial, pleiteado pelo requerente 

Ercílio Barbosa Cordeiro.Sem custas.Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Pedra 

Preta-MT, 05 de setembro de 2018. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49306 Nr: 348-47.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Macena de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu EDILSON MACENA DE SOUZA, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do 

Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11340/2006.Passo a dosar a 

pena.a) - Circunstâncias judiciaisA pena prevista para o crime de lesão 

corporal previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, é de 03 (três) meses 

a 03 (três) anos de detenção, devendo ser individualizada consoante o 

caso concreto.Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade 

da conduta.Quanto aos antecedentes, não há nos autos haver outros 

procedimentos penais em nome do réu, com sentença transitada em 

julgado.Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social, além do delito perpetrado.Quanto à personalidade do 

agente também não existem registros indicativos de desvio de 

personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com 

a personalidade do agente, salvo a de ser alcoólatra.Acerca dos motivos 

da prática do delito, veja-se que foi a não aceitação do término do 

relacionamento.Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se 

vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.Quanto 

às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação 

penal.E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer 

comportamento que tenha contribuído à prática do delito.Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base em 03 (três) meses de detenção.b) - 

Circunstâncias legaisNão verifico a presença de circunstâncias 

agravantes e atenuantes da pena.c) - Causas de aumento ou diminuição 

de pena.Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela 

qual torno a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, por entender 

necessária e 13 de setembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42786 Nr: 1034-10.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Santos Araújo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renaldo Santos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Wantuil Fernandes Junior - OAB:10705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:OAB/MT 16.330

 Intimação do advogado - Angelo Bernardino de Mendonça Junior - 

OAB/MT - 16.330 - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da 

CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os 

autos que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41663 Nr: 1410-30.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marcionilo Corte Souza, Zildinei de 

Souza Pereira, Hernane Carneiro Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira Silva 

Becker - OAB:MT/17.905, Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Dou por encerrada a instrução. Vista às partes, 

sucessivamente, no prazo de 15 (quinze), para apresentação de 

memoriais finais escritas. Saem os presentes intimados. Em seguida, 

conclusos para sentença. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15044 Nr: 1343-07.2008.811.0022

 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: Espólio de Armando Medaglia, Bruno Aparecido 

Medaglia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Quirino Barbosa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15562

 Vistos etc. Defiro o pedido das partes. Suspendo o presente feito pelo 

prazo de 30 (trinta) dias. Escoado o prazo, venham-me os autos 

conclusos para deliberações. Saem os presentes intimados. Às 

providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18040 Nr: 1008-17.2010.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Sandro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Amarildo de 

Oliveira Gonçalves. Tendo em vista a insistência da oitiva da vítima 

Uelinton Barbosa Vieira Rosa pelo Ministério Público, expeça-se carta 

precatória à Comarca de Campo Grande/MS, com a finalidade da oitiva da 

vítima nesta. Após a devolução da carta precatória devidamente cumprida, 

vista, sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43126 Nr: 1360-67.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Julio Gomes 

de Souza. Tendo em vista a insistência da oitiva da testemunha pelo 

Ministério Público, redesigno o ato para o dia 06/12/2018, às 

17h30minutos. Intimem-se as partes para comparecimento. Saem os 

presentes intimados. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42307 Nr: 568-16.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benair Nogueira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Vistos etc. Diante do não cumprimento de uma das condições do SURSIS 

da pena, substituo tais condições pelo pagamento da multa acima aplicada, 

conforme dispõe o artigo 79, do Código Penal. Acolho as justificativas do 

recuperando. Diante da aceitação da condição acima elencada, 

aguarde-se o cumprimento da respectiva pena, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70679 Nr: 1722-93.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderley Antonio da Costa, V A da Costa ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRB Engenharia Construções e Serviços 

LTDA, ANTÔNIO MACIEL, Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) PATRONO (A) DO REQUERENTE, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão Negativa da 

Sra. Oficiala de Justiça de Ref: 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43500 Nr: 1687-12.2013.811.0022

 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: ACGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - 

OAB:22319/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR do inteiro teor da sentença a seguir 

transcrita: Vistos em etc. Trata-se de Ação de exoneração de Alimentos 

ingressada por ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS, em face de seu 

filho LUCAS AUGUSTO DA SILVA SANTOS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em audiência de conciliação de fls. 105, as partes 

entabularam acordo quanto ao auxílio pecuniário no valor de R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais), o qual se iniciará imediatamente após a 

homologação deste acordo e desoneração da pensão alimentícia em folha 

de pagamentos. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Satisfazendo as 

partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

entabulado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em fls. 105 dos autos do 

processo. Sem custas. Oficie-se o empregador do autor para efetuar o 

cancelamento do desconto na folha de pagamento do salário do autor, 

ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS, referente a pensão alimentícia 
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de LUCAS AUGUSTO DA SILVA SANTOS. Expeça-se a respectiva 

certidão. 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-03.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

JOAO FAUSTINO NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010156-03.2016.8.11.0022; Valor causa: $35,200.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). . Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença ID 14234512 exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-69.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA ROSA VIEIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010020-69.2017.8.11.0022; Valor causa: $10,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados, do inteiro teor da 

sentença exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-06.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NILCA APARECIDA DE JESUS (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: 1000067-06.2017.8.11.0022; Valor causa: $69.53; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da sentença 

ID 14873300 exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-75.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010039-75.2017.8.11.0022; Valor causa: $10,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença ID 14871075 exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-65.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARNEIRO ROCHA - ME (REQUERENTE)

JOAO FAUSTINO NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA MAROTA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MAGNO LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRASIL-EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010083-65.2015.8.11.0022; Valor causa: $31,520.00; 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. 14907870 MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-75.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA DE FREITAS BARBOSA (REQUERENTE)

GABRIELA PEREIRA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010050-75.2015.8.11.0022; Valor causa: R$ 3.940,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimada para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste nos autos do despacho ID. 14910197. MARCO 

ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-11.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODOLFO VIEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (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 PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000142-11.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.103,22; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, para que no prazo legal 

apresente impugnação a contestação. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-24.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SCARLAT HORANA BARBOZA LEITE (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000070-24.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 

19.080,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do 

inteiro teor da sentença ID 14926449 exarada aos autos. MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-60.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))
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GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI (ADVOGADO(A))

JUCENIO MARINS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000044-60.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença ID 14953764 exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-14.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

THEINY MENDONCA MARIN (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010056-14.2017.8.11.0022; 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 ID 14953902 exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-15.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI (ADVOGADO(A))

ORLANDO SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000047-15.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste do despacho ID. 14954034. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-90.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

KATIA LUIZA GIROLE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000042-90.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados para que no prazo 

de 10 (dez) dias manifeste do despacho ID 14954064. MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-30.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI (ADVOGADO(A))

GRAZIELI MACHADO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000046-30.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado para 

que no prazo de 10 (dez) dias manifeste do despacho ID. 14954326. 

MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-80.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUZ FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO DOS ESTADOS 

DO PARANA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL SICREDI 

PR/SP/RJ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010168-80.2017.8.11.0022; 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 ID 14954363, exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-86.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA VITORINO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000094-86.2017.8.11.0022; 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 ID 14954449 exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010070-66.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS RADIGHIERI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010070-66.2015.8.11.0022; Valor causa: R$ 3.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156). Fica Vossa 

Senhoria devidamente intimada do inteiro teor da decisão ID 14954449 

MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-44.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)
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PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010151-44.2017.8.11.0022; 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 ID 14970781 exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-78.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA MARQUES ALLYEN (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000047-78.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença ID 14975514 exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010064-88.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do 

inteiro teor da sentença ID 14979500 exarada aos autos. MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-70.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA DE SOUZA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000054-70.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 19.080,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença ID 14981296 exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-62.2013.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CIRILO (ADVOGADO(A))

AMELIA BEZERRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010036-62.2013.8.11.0022; Valor causa: R$ 5.214,07; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença ID 14985280 exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-51.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CESAR TRINDADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010017-51.2016.8.11.0022; 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 ID 14988553 exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-64.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA CAROLINA SOARES ARANTES (ADVOGADO(A))

ROSANGELA MARIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROBERTO FRANCISCO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010042-64.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença ID 15014139 exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-63.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (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 PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000005-63.2017.8.11.0022; 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 ID 15016614 exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-28.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA ANDRESSA SILVA GOMES (REQUERENTE)

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000072-28.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 7.548,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença ID 15028723 exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA 
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AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-59.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO CARDOSO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE APARECIDA ALMADA SEBALHU OAB - 031.359.311-61 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000057-59.2017.8.11.0022; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da sentença 

ID 15030909 exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-61.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS (REQUERENTE)

WELSON GAIVA MARINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELSON GOMES DUARTE - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000031-61.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.910,37; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado para que no prazo de 30 

(trinta) dias manifeste do despacho ID 15033550 . MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-95.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROSA DO VALE PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MASSUIA - 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: 1000074-95.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 638,80; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença ID 15035389 exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-04.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO VALENTINO SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BONIFACIO DE ASSIS (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: 8010046-04.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 6.707,96; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença ID 15043663 exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59425 Nr: 78-52.2017.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kevin dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da confissão, prevista 

no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, pois o réu confessou, 

espontaneamente, em Juízo a autoria delitiva do crime.Ora, a base de 

reconhecimento desta atenuante é beneficiar o agente que colabora com a 

celeridade da justiça na busca da verdade real. Incide todas as vezes que 

o acusado admitir sua participação na ação delituosa, mormente quando 

esta confissão é utilizada, como no caso presente, como fundamento da 

condenação. Contudo, considerando que a pena não pode ir aquém do 

mínimo e considerando que as mesmas já foram fixadas nos mínimo, deixo 

de reduzir da pena, diante do que dispõe a Súmula 231 do STJ.c) - Causas 

de aumento ou diminuição de pena.Não vislumbro a presença de causas 

de diminuição e aumento de pena.Desta forma, temos que resta ao réu a 

pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, por entender necessária 

e suficiente à reprovação e punição do delito.Desta forma, considerando 

os antecedentes e o “quantum” de pena aplicando ao réu, com 

fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço o 

REGIME ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.Por 

preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal, converto sua pena 

em restritiva de direito, a qual será devidamente fixada pelo juízo da 

execução.Tendo em vista a conversão da pena em restritiva de direito, 

deixo de suspendê-la condicionalmente.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154160 Nr: 1953-05.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Aquino Nunes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Distribuidora de Energia S/A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 CÓDIGO: 154160

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 35, intime-se conforme solicitado.

 Cumpra-se integralmente a decisão de ref. 31. Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148495 Nr: 8185-67.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU CONRRADO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 148495

DECISÃO

VISTOS,
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Trata-se de manifestação quanto ao Laudo Pericial de ref. 26, 

apresentada pela autor aduzindo, em síntese, que o laudo informa o não 

comparecimento do autor.

 De fato, existe nos autos, laudo informando o não comparecimento do 

autor (ref. 6), porém, considerando que a intimação não havia sido 

realizada, a perícia foi redesignada para o dia 06 de junho.

Da análise do laudo (ref.26), noto que o mesmo atende aos 

questionamentos do juízo, cumprindo ao fim ao qual se destinava.

 Verifico, inclusive, que o Sr. Perito é minucioso em seu ofício, 

descrevendo detalhes acerca das condições físicas e de saúde do autor.

Dessa forma, não subsistem razões as alegações do requerente, de 

forma que as rejeito.

Analisando os autos, anoto a falta do relatório de estudo socioeconômico, 

o qual constitui requisito essencial para análise do pedido de concessão 

do benefício LOAS.

Dessa forma, intime-se a equipe multidisciplinar do juízo para que proceda 

a realização do estudo socioeconômico no endereço constante na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162141 Nr: 4991-25.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DORIVAL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 162141

DECISÃO

Vistos,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria 

Especial por Tempo de Contribuição.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 31 de janeiro de 2019, às 15h30min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110325 Nr: 1684-68.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes do retorno dos autos e da juntada de referencia 48

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155 Nr: 17-09.1999.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Massa Falida da Alcopon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda, 

Silvio Zulli, Izidoro Zulli, Nicola Cassani Zulli, Enio Zulli, Rubens Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anely de Moraes Pereira 

Merlin - OAB:13571-B/MT, Christiane Kruger do Nascimento - 

OAB:12216/MT, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT, Dariel 

Elias de Souza - OAB:11945-B/MT, Gracielle de Almeida Campos - 

OAB:10847/MT, Helenise Sesti Reghelin - OAB:57752/RS, João 

Batista Araujo Barbosa - OAB:9847/MT, João Batista Ferreira - 

OAB:10962-B, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:11887-B/MT, 

Luana de Almeida e Almeida Barros - OAB:7381/MT, Luiz Carlos 

Caceres - OAB:26822-B/PR, Nagib Kruger - OAB:4419/MT, Nelson 

Feitosa Junior - OAB:8656/MT, William José de Araújo - 

OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:9.749 B, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B, Christiane 

Kruger do Nascimento - OAB:12216/MT, Paulo Sergio Daufenbach - 

OAB:5325/MT, Silvano Macedo Galvão - OAB:4699

 CERTIFICO que decorreu o prazo de suspensão do processo deferido às 

fls. 558, de forma que, nos termos do despacho proferido nos autos (fls. 

558), procedo à intimação do Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162105 Nr: 4980-93.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Naildo José Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENALDO ANDERSON PEREIRA DE SOUZA, 

NATALIA VANESSA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 CÓDIGO: 162105

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de uma Ação de Exoneração de Alimentos proposta por NAILDO 

JOSÉ PEREIRA DE SOUZA em face de JOSENALDO ANDERSON PEREIRA 

DE SOUZA, NATALIA VANESSA PEREIRA DE SOUZA.

 Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

presente exordial.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Cite-se os réus com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.

Havendo desinteresse pelos réus na realização da audiência, deverão 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 1743 Nr: 75-46.1998.811.0028

 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: Breda Esmanhotto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNH Latin América LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucielene Correa Lima 

Romano - OAB:, Luiz Roberto Romano - OAB:21363
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mucci Loureiro de 

Melo - OAB:144880/SP

 CERTIFICO que o Exequente, apesar de devidamente intimado acerca da 

retirada da carta precatória para distribuição na Comarca de Campo 

Magro/PR, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Assim, faço a 

remessa, via molote digital, da aludida carta precatória para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146635 Nr: 7367-18.2017.811.0028

 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: PFdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 146635

DESPACHO

VISTOS,

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para redesignação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Defiro o pedido de ref. 35, cite-se e intime-se o requerido no endereço 

apresentado, dos termos da ação conforme despacho de ref. 04.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 34 Nr: 167-24.1998.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB- Administradora de Cartões de Crédito s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266

 Intimar as partes do retorno dos autos e da juntada de ref. 218/244

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110336 Nr: 1688-08.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Flavia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Intimar as partes do retorno dos autos e da juntada de ref. 50

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129480 Nr: 4081-66.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE DE ALMEIDA LIMA E SILVA, Marta Cristina 

Ponce Leite, Morgana Maria da Cruz, Nilma de Campos e Silva, Nirda Rosa 

de Oliveira, NEUZA GONÇALINA DA SILVA MORAES, Rosa Alves de 

Oliveira, Oscar Augusto Teodoro de Paula, Rejane Santana Castro, 

Ozelma Eloisa de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:12464 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 129480

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Ordinária proposta por MARINETE DE ALMEIDA LIMA E 

SILVA, MARTA CRISTINA PONCE LEITE E OUTROS em face do MUNICÍPIO 

DE POCONÉ.

 Ante a ausência de provas e documentos que justifiquem a concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, bem como que o autor foi 

devidamente intimado para juntar aos autos os documentos e assim não o 

fez, outro caminho não há, senão o indeferimento do pleito.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Intime-se o autor para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção, consoante 

art.456, §1º, CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 2454 Nr: 29-57.1998.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oracilda da Silva Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Alcir Ghedin - 

OAB:3553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, nos termos do despacho de fls. 101, procedi à intimação 

da inventariante, por meio de seu advogado, para manifestar acerca da 

petição de fls. 97/98. CERTIFICO, também, que a Inventariante Oracilda da 

Silva Pontes, intimada, manifestou o interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94481 Nr: 2696-88.2013.811.0028

 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: João Losano Eubank de Campos ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Gonçalo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA 

UMBELINO - OAB:18900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barbosa Arruda - 

OAB:16336/B-MT

 Intimar as partes do retorno dos autos e da juntada de ref.73

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110572 Nr: 1752-18.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janison João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cloves Zorzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:897, WELBERT MAURO FERREIRA - OAB:13.334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO ALEXANDER DE 

OLIVEIRA - OAB:16611/O, Odila Zorzi - OAB:8619

 Intimar as partes do retorno dos autos e da juntada de ref. 72

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59884 Nr: 1579-67.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Pedrosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A, Lourival Alves Soares - OAB:13468/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Pela sucumbência, condeno o requerente no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$600,00 

(seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC/2015, ficando 

suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC/2015, 

uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140031 Nr: 4040-65.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCJC, Claudia Jose de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Queiroz Coelho da Cruz 

- OAB:16.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Amparo Social 

formulado pelo(a) autor(a) em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS. Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo, com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do 

art.85, §8º do CPC/2015, ficando suspensos os pagamentos, nos termos 

do art. 98, §2º e 3º do CPC/2015, uma vez que DEFIRO a assistência 

judiciária gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130910 Nr: 204-84.2017.811.0028

 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 Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane Gomes de Souza Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento do Ofício ao Detran/MT, no valor de 

R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158472 Nr: 3560-53.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Alves Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domani Distribuidora de Veículos LTDA, FCA 

Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que, encontra-se designada audiência de 

conciliação, para o dia 05 de Novembro de 2018, às 12h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158472 Nr: 3560-53.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Alves Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domani Distribuidora de Veículos LTDA, FCA 

Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, do inteiro teor da decisão de ref. 4 e da 

decisão da ref. 11, bem como que, encontra-se designada audiência de 

conciliação, para o dia 05 de Novembro de 2018, às 12h00min, perante 

este Juízo e Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162059 Nr: 4970-49.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alda de Moraes Sales Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 162059

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a designo a perícia médica para o dia 07 de dezembro de 2018, às 

11h10min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 
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os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162048 Nr: 4965-27.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leanir Gonçalves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 162048

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a designo a perícia médica para o dia 05 de outubro de 2018, às 

10h30min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.
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12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 120125 Nr: 1083-28.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GIACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Vale de São Mateus, 

Empreendimentos e Participações Societarias SS Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, Namir Luiz Brenner - OAB:11.326/MT, 

Thiago de Abreu Ferreira - OAB:11326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14.948/MT, José Marcio de Oliveira - OAB:14.247/MT, MARCOS 

AURELIO CHIQUITO GARCIA - OAB:123583/SP

 CERTIFICO E DOU FÉ que, conforme solicitação do Juízo de Direito Diretor 

do Foro, da Comarca de Várzea Grande/MT - ref. 146, encaminhamos os 

presentes autos - ref. 150, para aquele Juízo, em face do declínio de 

competência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128761 Nr: 3661-61.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Pontes, Josefa Apolonio Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johny Walter Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Intimar as partes bem como Assistentes Técnicos para tomar ciência da 

data da realização da perícia ref. a juntada de ref. 114

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62825 Nr: 2177-21.2010.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primo Rossi Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento do Ofício ao Detran/MT, no valor de 

R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155054 Nr: 2245-87.2018.811.0028

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Palmiro de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno Santos Rodrigues, Rosa Luiza do 

Nascimento Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Apoitia do Carmo - 

OAB:24.9+77-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 155054

SENTENÇA

VISTOS

A autora e a requerida Rosa Luzia postulam a homologação do acordo 

realizada em audiência de conciliação.

Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o 

acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade 

do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes.

Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo e, consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução de mérito em relação a requerida ROSA LUZIA DO 

NASCIMENTO RODRIGUES, o que faço com fulcro assente no artigo 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil de 2015.

 Certifique-se acerca de eventual contestação apresentada pelo requerido 

Breno Santos Rodrigues.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144825 Nr: 6103-63.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Candida de Souza e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 144825

 Despacho

 Vistos,

Intime-se a parte autora para juntar aos autos cópia integral da 

documentação da terra, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140943 Nr: 4506-59.2017.811.0028

 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: Pedro Gonçalo de Oliveiria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benefícios da Justiça Gratuita. Condeno 

o autor ao pagamento de custas e honorarios que arbitro em 10% sob o 

valor da causa, todavia declaro os mesmos inexigíveis ante o benefício da 

AJ. P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155931 Nr: 2602-67.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, 

no valor de R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de 

diligência, no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159670 Nr: 4011-78.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.M.Santos Locadora e Transportes Eirelei ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio da Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito de diligência, mediante 

emissão de guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o 

Oficial de Justiça possa cumprir o mandado de citação, aguardando no 

setor de expedição nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123798 Nr: 2038-59.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eufransina da Costa Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

pensão por morte desde a data do requerimento administrativo 

(04.08.2016), devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo 

IPCA-E desde a data do requerimento administrativo e juros conforme a 

remuneração da caderneta de poupança desde a citação, nos termos do 

RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ.Deixo de 

remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários 

mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.Tendo em vista a presente decisão 

considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 

do CPC, concedo a antecipação de Tutela para que o INSS implante o 

benefício do autor em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até 

o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais).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.: 158472 Nr: 3560-53.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Alves Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domani Distribuidora de Veículos LTDA, FCA 

Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 158472

DESPACHO

VISTOS,

Diante da interposição de agravo de instrumento pelo Requerente, vieram 

os autos conclusos para decisão acerca da reconsideração da decisão 

liminar indeferida no feito, nos termos do artigo 1.018, §1º, do CPC.

Pois bem. No caso em apreço, entendo que os requisitos autorizadores da 

medida de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, não estão presentes, 

de forma que mantenho a decisão que indeferiu o referido pleito.

Assim, imperioso o prosseguimento do feito.

Cumpra-se com a decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147423 Nr: 7718-88.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pedroza Rondon de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde o requerimento administrativo em 01.02.2017, 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente decisão considerando que se 

trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao pagamento de 
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honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ.Nestes termos, dou por 

intimado a autarquia ré já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 48401 Nr: 2084-92.2009.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 48401

DESPACHO

VISTOS ,

 Analisando os autos, verifico que a decisão de ref. 37, reputa-se 

equivocada, tendo em vista ser de conhecimento público e notório a 

falência da executada.

Assim, em juízo de retratação, chamo o feito à ordem para tornar nula a 

decisão que determinou o bloqueio nas contas da executada.

 Oportunamente, quanto ao pedido de penhora das contas da executada 

via sistema Bacenjud, dispõe artigo 29 da Lei 6.830/80 e do artigo 187 do 

CTN, in verbis:

Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é 

sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, 

liquidação, inventário ou arrolamento.

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso 

de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, 

inventário ou arrolamento.

Desses dispositivos extrai-se que a Fazenda Pública não está impedida de 

iniciar a cobrança de dívida ativa em face de massa falida, ainda que já 

instaurado o concurso universal da falência.

No entanto, submete-se a classificação dos créditos.

Assim, a penhora deve ser realizada no rosto dos autos do processo de 

falência, em razão da universalidade da massa falida, sendo inviável a 

constrição de bens singulares, devendo o crédito ser submetido ao juízo 

universal da falência.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de bloqueio de ativos financeiros da 

massa falida.

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 8938 Nr: 1565-93.2004.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.A .da Silva & Alves da Silva Ltda, Raimar Abílio 

Bottega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimar Abílio Bottega - 

OAB:3882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Antonieta Silveira 

Castor - OAB:6366, Paulo Cesar Zamar Taques - OAB:4659/MT

 Certifico que, os termos da legislação vigente impulsiono os autos a parte 

exequente, para diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e 

remoção, constante do resultado da consulta junto ao Sistema Renajud, 

juntado às fls. 231, conforme determinado na decisão de fls. 230

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 79082 Nr: 1188-44.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A

 INTIMANDO a parte para manifestar, no prazo legal, sobre o cálculo de 

pena elaborada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154313 Nr: 1994-69.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCOS, LGOS, ELDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que foi redesignada audiência conciliatória, 

para o dia 03 de Dezembro de 2018, às 09h00min. Intimando ainda, do 

inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref. 20.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155757 Nr: 2558-48.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joedil Marciano Pires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 CITANDO o requerido para apresentar defesa no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161758 Nr: 4858-80.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovany Fernandes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Busca e Apreensão, 

no valor de R$ 14,00 (Catorze reais), mediante emissão de guia de 

diligência, no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123410 Nr: 1914-76.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Gonçalo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT,  Roberta  Beatr iz  do Nascimento  - 

OAB:020732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para efetuar depósito Identificado com o 

Código do processo acima mencionado, da diligência no valor de R$ 21,00 

( vinte e um reais), na Conta Judicial de Fórum da Comarca de Poconé/MT - 

CNPJ 00.156.072/0001-22, Banco do Brasil s/a - agência 0662-9, 

conta-corrente 25.275-1, para que o Sr. Oficial de Justiça, possa cumprir 

o mandado de Intimação, expedido nos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100165 Nr: 1791-49.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mardio de Almeida Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE FEIJÓ MACEDO - 

Procuiradora Federal - OAB:

 DESPACHO

VISTOS,

Em análise minuciosa a ambos os cálculos, tanto do INSS quanto do 

contador judicial, verifico que nenhum dos dois está hábil para 

homologação.

Isso porque, o cálculo do INSS não considerou o período em que o autor 

recebeu o benefício de forma parcial, deixando de contabilizar o intervalo 

de tempo em que há valores remanescentes a serem recebidos.

No caso dos cálculos apresentados pelo contador judicial, verifico que 

este apresentou duas memórias de cálculo com valores finais distintos, 

que aparentemente correspondem ao mesmo período, sem especificar 

qual quantia deve ser levada em consideração.

Dito isso, REMETAM-SE os autos ao Contador Judicial para apresentar 

apenas um cálculo atualizado, devendo este conter de forma 

pormenorizada os índices de juros e correção monetária aplicados em 

cada mês, devendo-se atentar a data de início do pagamento parcial, pois 

no primeiro cálculo consta como sendo em 08.07.2015, sendo que a data 

definida em sentença é 08.05.2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151813 Nr: 975-28.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Arruda Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Amparo Social 

formulado pela autora em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que 

fixo, com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, 

§8º do CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, 

§2º e 3º do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97924 Nr: 1083-96.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Clara Siqueira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487 inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, ficando 

a(o) autor(a) isenta do pagamento das custas e despesas processuais, 

por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.Pela 

sucumbência, condeno o requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, 

com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, §8º 

do CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 

3º do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita.Incabível o reexame necessário.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.: 147913 Nr: 7901-59.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DA SILVA GOMES , Instituto 

Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487 inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, ficando 

a(o) autor(a) isenta do pagamento das custas e despesas processuais, 

por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária 

Gratuita.Incabível o reexame necessário.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.: 140896 Nr: 4488-38.2017.811.0028

 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: CPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 140896

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Divórcio com partilha de bens c/c fixação de 

alimentos proposta por CLEITON PEREIRA LEMES que move em face de 

JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA LEMES.

A autora manifestou nos autos postulando pela extinção do feito à 

(Ref.17), em razão da reconciliação das partes.

É o breve relatório.

Decido.

Neste sentido, diante do pedido formulado pelo autor, em face à 

desistência, observa-se que o mesmo merece acolhimento.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência proposto pelo 

Ministério Público do Estado, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

CONDENO o Requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com 

moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do 

CPC/2015.

Transitada em julgado a presente sentença, após, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010881-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 
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8010881-37.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JUCILENE FRANCISCA 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. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos ao requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 
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uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 4 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017956-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JUCILENE FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 10 de outubro de 2018 as 

16:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-87.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARCIO FERREIRA ROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 22 de outubro de 2018 as 

15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010711-70.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO INOCENCIO DE JESUS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 22 de outubro de 2018 as 

15:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-87.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BALAS (REQUERENTE)

DANIANI VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de outubro de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012973-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ANGELITO ALVES (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que por equivoco foi Citado/Intimado a parte Promovida 

para a audiência de Conciliação na data de 27/09/2018, sendo assim fica 

intimado(a) a parte autora para comparecer na mesma data às 08h00 sala 

02.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010688-27.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IDAIL PERIS DE ARRUDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Intimação das partes para audiência no dia 16 de outubro de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010754-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE ABDAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 16 de outubro de 2018 as 

13:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERSON NONATO DE SALES (REQUERENTE)

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de outubro de 2018 as 

13:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010700-41.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LUCINEY SANTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de outubro de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010478-39.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ISABELA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ANILDO GONCALO COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de outubro de 2018 as 

13:30h

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 13382 Nr: 1483-91.2006.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atila Josias Correa de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jornal a Gazeta - Grafica e Editora Centro 

Oeste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dauto Barbosa Castro 

Passare - OAB:6199/MT

 CERTIFICO que a parte Executada, apesar de devidamente intimada 

acerca do auto de penhora e de avaliação juntado nos autos às fls. 

346/354, deixou transcorrer, in albis, o prazo para manifestação.

Assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para 

proceder à intimação da parte Exequente para requererem o que entender 

de direito, no prazo legal.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 049/2018-DF

O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz Substituto e Diretor da Comarca 

de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais

e na forma da Lei,

CONSIDERANDO o disposto na Portaria 682/2016/DGTJ, DE 02.12.2016, 

que dispõe sobre a documentação necessária ao procedimento de 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

RESOLVE:

EXONERAR o Sr ÍTALO REGIS DE AMORIM FREITAS, brasileiro, portador 

do RG n°. 2380055 SSP/PB e CPF 038.154.904-64, do cargo de Assessor 

de Gabinete II do Gabinete da Segunda Vara desta Comarca – Grupo 

Operacional PDA – CNE – VIII, com efeitos a partir de 17/09/2018.

Publique-se e cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 14 de setembro de 201 8

Daniel de Sousa Campos

Juiz Substituto e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000879-97.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (REQUERENTE)

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELCIO VILELA DE CARVALHO (REQUERIDO)

DAUBENIDES SILVA DE PAULA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 1.758,30 (um mil, setecentos e cinquenta e oito 

reais e trinta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido 

nos autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49128 Nr: 4836-02.2013.811.0059

 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: Deoclecelina Januário de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A (Agência de 

Confresa-MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081 - MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:MT 12.208-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito em 

questão, no valor de R$ 5.673,00 (cinco mil seiscentos e setenta e três 

reais), bem como para condenar a empresa Ré ao pagamento de 

indenização por danos materiais no valor de R$ 2.616,88 (dois mil 

seiscentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), que em virtude de 
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condenação ao ressarcimento em dobro, perfaz um total de R$ 5.233,76 

(cinco mil reais e duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), 

atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do pagamento.Ao mesmo tempo, CONDENO o banco 

requerido em danos morais na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data 

(Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data do evento danoso (22/11/2011 – fl. 31) - Súmula 54 do 

STJ.Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o 

valor da condenação (art. 85, §2ª, do NCPC).Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106937 Nr: 6548-51.2018.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janival Moraes Piagem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de Associados 

do Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu, Gilberto Mendes Leoncini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, proceda-se à retificação do cadastramento no sistema apolo, 

devendo constar como embargante Janival Morais Piagem e embargado 

Cooperativa de Crédito de Livre Adnissão de Associados do Araguaia e 

Xingu - Sicredi Araxingu.

 Após, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação 

do embargante, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) 

dias, emendar a inicial a fim de comprovar o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 

2º e art. 290, ambos do NCPC).

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9952 Nr: 464-20.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves Coelho

 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:

 O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, opôs Embargos de 

Declaração da decisão proferida no dia 07.04.2017 (fls.149/150).

 Aduziu que houve contradição na referida decisão, eis que esta revogou 

a decisão anterior (que homologou os cálculos apresentados no 

cumprimento de sentença), mesmo diante da concordância do INSS quanto 

aos valores executados.

 Certificada a tempestividade na fl.151.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato.

Decido.

 Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

 Prevê o art. 1022 do NCPC: “Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”

Analisando a decisão atacada, constato que assiste razão à parte 

executada, ora embargante, uma vez que apesar de na mencionada 

decisão (fl.142) constar que os valores informados nas planilhas de fls. 

136/138 diferem do valor apresentado na execução, verifica-se que da 

somatória deles obtêm-se o valor requerido em sede de execução, qual 

seja, R$ 14.941,20 (quatorze mil novecentos e quarenta e um reais e vinte 

centavos). Além disso, o executado concordou com o valor apresentado, 

conforme fl.140-v, por conseguinte, o acolhimento dos presentes 

embargos é medida que se impõe.

 ANTE O EXPOSTO, sem mais delongas, com fundamento no art. 1.022 do 

NCPC, ACOLHO integralmente os Embargos de Declaração opostos por 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, consequentemente, 

homologo os cálculos apresentados nas fls. 136/138.

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.: 92567 Nr: 10728-47.2017.811.0059

 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: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER FRANCISCO DEI RICARDI - 

OAB:12994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa maneira, verifica-se dos autos que foi tentada a intimação pessoal 

do requerido apenas uma vez. Isso porque, apesar de ter sido designada 

uma primeira audiência de conciliação para o dia 07.02.2018, sequer foram 

expedidos os documentos necessários para citação/intimação do 

requerido, consoante se verifica pelo andamento processual. Assim, foi 

designada nova data para tentativa de acordo entre as partes, qual seja, 

20.06.2018 e, através da Carta Precatória enviada para Comarca de 

Porangatu/GO, não foi possível localizar o requerido. Não obstante, não há 

suspeita de ocultação do requerido. Isso posto, sem mais delongas, 

INDEFIRO os pedidos contidos na petição de ref. 35. Ao mesmo tempo, 

determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar ao 

feito o endereço atualizado do requerido, a fim de possibilitar sua 

citação/intimação da parte ré. Transcorrido o prazo supra, tornem 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21450 Nr: 1684-14.2011.811.0059

 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: Durval Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo protocolo, com Id Doc 1024, 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 parte ré INSS, conforme pode ser 

constatado no sistema apollo deste Juízo. Registro ainda, que no momento 

que o processo for devolvido a secretaria a juntada será feita o mais 

rápido possível. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41028 Nr: 755-44.2012.811.0059

 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: Francisco Rosalves Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo PEA, com Id Doc 106561, 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 Fazenda Pública Estadual, conforme 

pode ser constatado no sistema apollo deste Juízo. Registro ainda, que no 

momento que o processo for devolvido a secretaria a juntada será feita o 
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mais rápido possível. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16482 Nr: 443-39.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleunice M Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo apolo eletrônico, com Id Doc 107671, 

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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44462 Nr: 3863-81.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lince Com. De Móveis e Eletr. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo apolo eletrônico, com Id Doc 107444, 

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. Registro ainda, que no momento que o processo for 

devolvido a secretaria a juntada será feita o mais rápido possível. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44551 Nr: 3869-88.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I C DA SILVA ANDRADE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL CARDOSO MORAES 

- OAB:27.101/GO, ULISSES DE OLIVEIRA BITENCOURT - 

OAB:28.878/GO

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo apolo eletrônico, com Id Doc 106262, 

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. Registro ainda, que no momento que o processo for 

devolvido a secretaria a juntada será feita o mais rápido possível. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94854 Nr: 12081-25.2017.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCB Wanderley - Me, José Barreira Leite, 

Maria de Fatima Wanderley Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 056/2007, impulsino os 

autos para intimação da parte autora por meio de seu advogado, para 

efetuar o pagamento da complementação da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 534,60 (quinhentos e trinta e quaro reais e 

sessenta centavos), que deverá ser pago por meio de guia disponibilizada 

no site do TJMT: Devendo ser indicado o Oficial subscritor da certidão, 

para recebimento do valor, tudo conforme determina o Provimento nº 

7/2017-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42776 Nr: 2514-43.2012.811.0059

 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: Rosileidy Estevam Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Cristiano Valber de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo protocolo, com Id Doc 547 e 554, 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 o Ministério Público, conforme pode ser 

constatado no sistema apollo deste Juízo. Registro ainda, que no momento 

que o processo for devolvido a secretaria a juntada será feita o mais 

rápido possível. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16674 Nr: 603-64.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simão Costa Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo apolo eletrônico, com Id Doc 106939, 

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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17192 Nr: 1035-83.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo apolo eletrônico, com Id Doc 107689, 

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. Registro ainda, que no momento que o processo for 

devolvido a secretaria a juntada será feita o mais rápido possível. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18904 Nr: 2727-20.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Firmino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo PEA, com Id Doc 107306, 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 parte ré INSS, conforme pode ser 

constatado no sistema apollo deste Juízo. Registro ainda, que no momento 

que o processo for devolvido a secretaria a juntada será feita o mais 

rápido possível. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20083 Nr: 747-04.2011.811.0059

 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: Vãnia Pires Vanderley Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo PEA, com Id Doc 103732, 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 parte ré INSS, conforme pode ser 

constatado no sistema apollo deste Juízo. Registro ainda, que no momento 

que o processo for devolvido a secretaria a juntada será feita o mais 

rápido possível. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17168 Nr: 1011-55.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Pollo Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Graziela Martins Porto 

- OAB:12579/MT

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo apolo eletrônico, com Id Doc 106977, 

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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17180 Nr: 1023-69.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleidio Rocha Ferreira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo apolo eletrônico, com Id Doc 107223, 

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. Registro ainda, que no momento que o processo for 

devolvido a secretaria a juntada será feita o mais rápido possível. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17798 Nr: 1642-96.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Ostermann & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo apolo eletrônico, com Id Doc 107672, 

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. Registro ainda, que no momento que o processo for 

devolvido a secretaria a juntada será feita o mais rápido possível. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41698 Nr: 1421-45.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naire Rodrigues-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo apolo eletrônico, com Id Doc 107677, 

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. Registro ainda, que no momento que o processo for 

devolvido a secretaria a juntada será feita o mais rápido possível. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55151 Nr: 482-60.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Serviço Brasileiro de Apoio as 

Micro e Pequenas Empresas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. F. NEVES, NABER ADRIANO DA SILVA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A - MT, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21094 Nr: 2288-39.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.D. Gomes Brito, Maria das Dores Gomes 

Brito
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo apolo eletrônico, com Id Doc 107668, 

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 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, conforme pode ser 

constatado no sistema apollo deste Juízo. Registro ainda, que no momento 

que o processo for devolvido a secretaria a juntada será feita o mais 

rápido possível. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18942 Nr: 2765-32.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demerval Azevedo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Compulsados os autos, extrai-se pelos documentos retro anexados que a 

parte autora não cumpriu o determinado, eis que juntou, tão somente, 

comprovante do requerimento administrativo.

 Dessa forma, diante da decisão do STF em sede do Recurso 

Extraordinário (RE) 631240, à qual foi atribuída repercussão geral e 

pronunciou ser imprescindível o prévio requerimento administrativo 

indeferido, para fim de posterior judicialização da matéria, fixo à parte 

autora o prazo de 30 (trinta) dias para juntada de tal comprovação, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO.

Com a vinda ou decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15920 Nr: 2371-59.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível proceder a juntada do documento 

protocolado pelo apolo eletrônico, com Id Doc 107669 e 107975, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19452 Nr: 3102-21.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo PEA, com Id Doc 107351, 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 parte ré INSS, conforme pode ser 

constatado no sistema apollo deste Juízo. Registro ainda, que no momento 

que o processo for devolvido a secretaria a juntada será feita o mais 

rápido possível. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22500 Nr: 2484-42.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Licinho Carlos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo protocolo, com Id Doc 273, 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. Registro 

ainda, que no momento que o processo for devolvido a secretaria a 

juntada será feita o mais rápido possível. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41356 Nr: 1087-11.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivali Triches - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo apolo eletrônico, com Id Doc 107288, 

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. Registro ainda, que no momento que o processo for 

devolvido a secretaria a juntada será feita o mais rápido possível. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19450 Nr: 3100-51.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Alves Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo PEA, com Id Doc 107350, 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 parte ré INSS, conforme pode ser 

constatado no sistema apollo deste Juízo. Registro ainda, que no momento 

que o processo for devolvido a secretaria a juntada será feita o mais 

rápido possível. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47238 Nr: 3022-52.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INELVE MORESCO – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo apolo eletrônico, com Id Doc 107287, 

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 
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Fazenda Pública Estadual, conforme pode ser constatado no sistema 

apollo deste Juízo. Registro ainda, que no momento que o processo for 

devolvido a secretaria a juntada será feita o mais rápido possível. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18640 Nr: 2471-77.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hortença Oneres dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação previdenciária proposta por Hortença Oneres dos 

Santos em face do INSS, já qualificados nos autos.

A petição inicial foi indeferida (fls.27/28), cuja sentença foi anulada pela 

instância superior retornando os autos à regular tramitação (fls.50/59).

Com o retorno do feito, após regular trâmite processual, foi prolatada 

sentença procedente condenando o INSS a pagar aposentadoria rural por 

idade a partir da citação (fls.116/121).

A sentença supra foi anulada, por conseguinte, foi determinado o retorno 

dos autos à primeira instância, a fim de que a parte autora providenciasse 

o requerimento administrativo (fls.139/145).

 Intimada para cumprir o determinado pelo E.TRF1, a autora informou que o 

benefício foi concedido administrativamente. Na oportunidade, juntou a 

carta de concessão (fls.152/155).

Em virtude do supra informado, a Autarquia ré pugnou pela extinção do 

feito (fls.156/157).

 Ato contínuo, a requerente manifestou nos autos pugnado pelo 

prosseguimento do feito, informando que o pedido subsiste no que tange 

aos valores referentes ao protocolo da ação até a concessão 

administrativa do feito (fl.159).

 Vieram-me os autos conclusos.

Pois bem.

Tendo em vista o acima relatado, resta evidente que a autora já se 

encontra aposentada desde 01.04.2013, por conseguinte, pleiteia nos 

autos o valor compreendido entre o protocolo da ação e a concessão 

administrativa do benefício.

Assim sendo, intime-se o INSS para, caso queira, apresentar contestação 

no prazo legal.

Com a vinda, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte 

autora para apresentar impugnação.

Por fim, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20564 Nr: 1199-14.2011.811.0059

 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: Luiz Oliveira Campos

 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:

 (...) No caso em apreço, após a notícia do falecimento da parte autora 

(fls.122/123), o feito foi suspenso e determinada à intimação do patrono 

do requerente para, no prazo de 30 dias, regularizar o polo ativo da 

demanda, sob pena de extinção. Após, o advogado constituído no feito, 

manifestou-se informando que os herdeiros não demonstraram interesse 

em habilitar-se nos autos, motivo pelo qual requereu a intimação pessoal 

para que eles manifestem-se formalmente sobre o interesse na habilitação 

no feito. Em que pese o teor do requerimento retro (fls.131/133), 

constata-se que o processo deve ser extinto, eis que conforme informado 

pelo próprio patrono constituído pela parte autora, os herdeiros não 

demonstraram interesse em serem habilitados nos autos. Além disso, 

torna-se impossível a determinação judicial para intima-los, visto a 

ausência de dados essenciais, tais como qualificação e endereço de 

todos os herdeiros. Dessa forma, verifica-se a ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (...) 

Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83083 Nr: 4915-39.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 (,....). Todavia, os alimentos que venceram no curso da ação serão 

incluídos na dívida cobrada na demanda. Dessa forma, tendo em vista que 

o presente feito foi distribuído em 29/05/2017 , cuja cobrança se refere 

aos meses de março de 2017 até abril de 2018 (vencidas e as que 

venceram no curso da ação – ref. 31) e, considerando, ainda, que na 

mencionada data já tramitava ação de execução de alimentos pelo rito da 

prisão envolvendo as mesmas partes, mesma causa de pedir e pedido, 

consoante acima exposto, outro caminho não há se não a extinção do 

presente feito, visto que os valores aqui cobrados, deveriam ser incluídos 

na primeira ação (código 66392). Considerando o exposto, sem mais 

delongas, reconheço a existência da litispendência e, nos ternos do art. 

485, inciso V do Código de Processo Civil, extingo o processo sem 

resolução do mérito. Extraia-se cópia integral do presente feito e anexe-se 

aos autos de código 66392. Ciência ao MPE. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94404 Nr: 11809-31.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER FRANCISCO DEI RICARDI - 

OAB:12994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão retro, encaminhe-se cópia do mandado 

de prisão expedido no presente para a Polícia Civil e Militar de 

Confresa-MT.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83083 Nr: 4915-39.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Certifico para os devidos fins, que nesta data procedir a materialização 

destes autos e procedir a juntada de cópia integral deste processo no 

procedimento de código 66392, conforme determinado por este Juízo. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42706 Nr: 2443-41.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M de Alecrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 
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documento protocolado pelo apolo eletrônico, com Id Doc 107670 e 

107674, 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. Registro ainda, que no momento que o processo for 

devolvido a secretaria a juntada será feita o mais rápido possível. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44258 Nr: 3845-60.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Feliciano Borba - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível neste momento, proceder a juntada do 

documento protocolado pelo apolo eletrônico, com Id Doc 106263, 

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. Registro ainda, que no momento que o processo for 

devolvido a secretaria a juntada será feita o mais rápido possível. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98418 Nr: 1735-78.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON BORGES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 056/2007, impulsiono os 

autos a intimação da parte autora por meio de seu advogado, para efetuar 

o pagamento da complementação da diligência no valor de R$-267,30 

(duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), que deverá ser paga 

p o r  m e i o  d e  g u i a  d i s p o n i b i l i z a d a  n o  l i n k :  : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o oficial subscritor desta certidão, para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98419 Nr: 1736-63.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rute Nepomuceno de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislção vigente e do provimento 056/2007, impulsiono os 

autos para intimação da parte autora por meio de seu advogado para 

efetuar o pagamento da complementação da diligência do Oficial de Justiça 

no valor de R$ 1.069,20 (um mil e sessenta e nove reais e vinte centavos), 

que deverão ser pagos por meio de guia disponibilizada no link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o Oficial subscritor desta certidão, para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96020 Nr: 333-59.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario sergio Machado Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325

 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 nada apresentou aos autos, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66388 Nr: 1868-91.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KAdS, HAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

 Certifique-se se conforme requerido no item “a” da petição ministerial 

retro.

Após, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19425 Nr: 3077-08.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Vitória da Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mantenham-se os autos conclusos para prolação da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48318 Nr: 4081-75.2013.811.0059

 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): Tereza da Mota Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 SENTENÇA

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ajuizou impugnação ao 

cumprimento de sentença alegando excesso na execução (fls. 05/10).

Juntou a planilha de cálculo às fl. 10.

Intimada, a parte exequente apresentou manifestação às fls. 14/15.

Ante a divergência na elaboração dos cálculos, o feito foi remetido ao 

contador judicial, o qual juntou nova planilha às fl.21.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Folheando o caderno processual, tenho que os autos se encontram 

prontos para julgamento.

 A parte embargante apresentou novo cálculo dos valores cobrados na 

execução, informando que o embargado excedeu na conta elaborada pela 

exequente, pois considerou período diverso, devendo o cálculo abranger 

somente o período entre 27/03/2008 à 30/06/2008.

Da análise detida dos autos, observa-se que razão assiste ao 

embargante, na medida em que, conforme sentenciado, o termo inicial do 

benefício é a partir da data da citação (27/03/2008) – fl. 10 - e o termo final 

é 01/07/2008, data em que foi implatado o benefício (fl. 09).

A parte embargada, por sua vez, considerou o período de 03/2008 a 

09/2008, razão pela qual deve ser homologado os cálculos apresentados 

pela contadoria judicial.

Ante o exposto, com base na motivação supras, JULGO PROCEDENTE os 

embargos à execução, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, de 

modo a excluir o excesso de execução, nos moldes apresentados pelo 

polo ativo, e, ao mesmo tempo, homologar o cálculo apresentado pelo 
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Contador Judicial à fl. 21 do presente feito.

Condeno o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser 

cobrados se houver comprovação da modificação no estado econômico 

do vencido no prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado 

dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57133 Nr: 1654-37.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17148 Nr: 991-64.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferro & Fernandes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz do Prado - 

OAB:35390, Juliana Prado - OAB:47658

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que são partes as pessoas acima 

identificadas, tendo havido pagamento do débito pela executada, o que 

impõe a extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC: Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; (...). O art. 925 do mesmo diploma legal, por sua 

vez, estatui que: "A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

É o caso dos autos.

 A dívida exeqüenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

noticia o exequente e prova colacionada aos autos (fl.112).

 Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura bloqueados.

 Custas a cargo da executada.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17148 Nr: 991-64.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferro & Fernandes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz do Prado - 

OAB:35390, Juliana Prado - OAB:47658

 Vistos em correição.

Proceda-se à conferência dos documentos juntados, promovendo o 

Gestor Judiciário o devido impulsionamento.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9302 Nr: 1634-61.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃONas ações de cunho previdenciário não se admite a fixação de 

multa diária prévia, sob pena de desvirtuar o instituto que corresponde a 

penalidade, que somente pode ser aplicada quando comprovado 

descumprimento de ordem judicial, quando a recalcitrância do ente público 

se torna evidente com vontade livre de descumprir a ordem judicial.A multa 

diária, que, repita-se, somente pode ser fixada após comprovada 

recalcitrância, deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a 

inércia por parte da Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar 

obtenção de vantagem injustificada pela parte.No caso em apreço, foi 

determinada a implantação do benefício em agosto de 2009 (fl. 80), sendo 

que foi implantado em julho de 2010 (fl. 135), ou seja, não se verifica a 

recalcitrância da autarquia ré, razão pela qual deve ser excluída do 

cálculo o valor da multa.Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL. PERÍODO DE CARÊNCIA CUMPRIDO. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MULTA INCABÍVEL. (...) 9. A 

jurisprudência majoritária desta Corte é contrária à aplicação de multa 

diária contra a Fazenda Pública, a não ser que fique comprovada a 

recalcitrância do ente público no cumprimento de decisão judicial, hipótese 

não configurada nos autos. (...).” (AC 0058534-92.2015.4.01.9199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:04/09/2018). POSTO ISSO, com 

fundamento no art. 537, §1º, inciso II, do NCPC, AFASTO a multa diária 

aplicada na sentença.Outrossim, HOMOLOGO o cálculo de fls. 155/157 

(valor retroativo: R$ 87.296,52 e honorários advocatícios: R$ 7.408,10), 

excluindo o valor de R$ 36.400,00 referente à multa diária.Com o trânsito 

em julgado, determino a expedição do competente RPV ou precatório. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6299 Nr: 547-07.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Vieira Marques, vulgo "Chico Bráz"

 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:

 (...) POSTO ISSO, com fundamento no art. 537, §1º, inciso II, do NCPC, 

INDEFIRO o pedido de execução complementar de fls. 140/145.Com o 
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trânsito em julgado, arquivem-se novamente os autos com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20178 Nr: 842-34.2011.811.0059

 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: Weliton Alves Bezerra

 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:

 Sentença

Trata-se de ação previdenciária proposta por Weliton Alves Bezerra em 

desfavor do INSS, ambos já qualificados nos autos.

 Após regular tramite processual, consta dos autos pedido de desistência 

da parte autora a qual informou que não tem mais interesse no 

prosseguimento da presente demanda (fl. 87).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Analisados os autos e considerando-se a desistência da parte autora, 

homologo-a e determino a extinção do presente feito, sem resolução de 

mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

 Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21458 Nr: 1692-88.2011.811.0059

 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: Joaquim Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação previdenciária proposta por Joaquim Pereira da Silva em 

desfavor do INSS, ambos já qualificados nos autos.

 Após regular tramite processual, consta dos autos pedido de desistência 

da parte autora a qual informou que não tem mais interesse no 

prosseguimento da presente demanda (fl. 150).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Analisados os autos e considerando-se a desistência da parte autora, 

homologo-a e determino a extinção do presente feito, sem resolução de 

mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

 Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17947 Nr: 1791-92.2010.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gessy Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Tendo em vista a apresentação de impugnação à execução, intime-se a 

parte autora para manifestação no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50878 Nr: 765-20.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenilde do Nascimento Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47740 Nr: 3516-14.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Alves de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

A parte autora apresentou cumprimento de sentença (fls. 117/129), 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado para impugnar, o INSS concordou com o cálculo apresentado 

(fl.130-v).

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo de fls125/129 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49458 Nr: 5143-53.2013.811.0059

 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: Antônio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e consequente alvará de levantamento dos valores 

devidos (fl. 102/104).

 É o necessário. Fundamento. Decido.
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 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 10858 Nr: 1212-52.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza da Mota Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o trânsito em julgado da sentença dos autos em apenso, 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. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 43946 Nr: 3722-62.2012.811.0059

 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: Henislene Pereira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canabrava do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itiel Gomes Costa - OAB:21499 - 

MT, João Cleiton Araujo de Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Gabriel Regis de 

Almeida - OAB:23647A, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 DECISÃO

O precatório judicial é uma ordem de pagamento emanada do Poder 

Judiciário e dirigida às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e 

Municipais, em virtude de sentença condenatória transitada em julgado que 

impôs a estas entidades uma obrigação de pagar. Assim, em 

conformidade com o artigo 100, da Constituição Federal, os pagamentos 

devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais 

far-se-ão EXCLUSIVAMENTE na ordem cronológica de apresentação dos 

precatórios e à conta dos créditos respectivos.

O regime de precatórios deve-se ao fato de que os bens públicos são 

impenhoráveis, devendo a execução da obrigação de pagar imposta às 

fazendas públicas seguir o procedimento previsto no artigo 100, da CF. 

Assim, transitada em julgado a sentença que condenou a fazenda pública 

à obrigação de pagar, deve o Presidente do Tribunal competente requisitar 

o pagamento, que será feito com a inclusão do valor correspondente no 

orçamento da fazenda pública devedora para liberação até o final do 

exercício financeiro.

Conforme art. 100, § 1º da CF, os créditos relativos a salários, 

vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios 

previdenciários, indenização por morte e invalidez de funcionários 

públicos, objeto de execução contra a Fazenda Pública, tem natureza 

alimentar, tendo preferência sobre os demais precatórios. No entanto, 

ressalto que os créditos de natureza alimentar devem obedecer à ordem 

cronológica de precatórios dos débitos alimentares.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de homologação do acordo de fls. 

68/69, por entender que tal sistemática burla a ordem cronológica de 

pagamento e traz prejuízos para os demais credores de crédito 

alimentares que estejam em ordem cronológica de precatórios.

Nada sendo requerido no prazo de 15 dias e transitando em julgado a 

presente decisão, arquivem-se os autos.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66388 Nr: 1868-91.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KAdS, HAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que compulsando o sistema Apollo e PJE 

desta Comarca, constatei a inexistência de distribuição de ação negatória 

de paternidade em nome das partes supra. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19425 Nr: 3077-08.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Vitória da Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do 

NCPC. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores 

só poderão ser cobrados se houver comprovação da modificação no 

estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos contados do 

trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do 

NCPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000397-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS Expedido 

por ordem do(a) MM. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Dados do processo: 

Processo: 1000397-52.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: 

Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Dissolução]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: NEUSA COSTA DIAS SOUSA Parte 

Ré: REQUERIDO: ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA Finalidade: CITAÇÃO DO 

REQUERIDO. Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso 

proposta por Neusa Costa Dias Sousa em face de Antônio Carlos de 

Sousa. Despacho/Decisão: Ponderando a alegação de pobreza nos autos, 

defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, ressaltada a 

possibilidade de revogação. Tendo em vista o endereço incerto do 

requerido, defiro o pedido de citação por edital nos termos do artigo 246, 

inciso IV e artigo 256, inciso II, ambos do CPC. Expeça-se edital de citação 

pelo prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, inciso III, CPC). Transcorrido o 

prazo supra “in albis”, certifique-se e nomeio como curadora especial a 

Dra. Denuélita Bispo dos Santos, OAB/MT n. 17.569-B, a qual deverá ser 

intimada para apresentação de contestação. Após, tornem conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Assinado digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 

11.419/2006) DANIEL DE SOUSA CAMPOSJuiz de Direito. Advertência:E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, XXXXXXXXXX, digitei. 

PORTO ALEGRE DO NORTE, 14 de setembro de 2018. LIGIA DE OLIVEIRA 

RIBEIRO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - 

TELEFONE: (66) 35691216

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000376-76.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. D. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. C. (RÉU)

G. D. P. C. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS Expedido 

por ordem do(a) MM. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Dados do processo: 

Processo: 1000376-76.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[União Estável ou 

Concubinato, Reconhecimento / Dissolução]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR(A): IVONEIDE DIAS DA PAZ Parte Ré: RÉU: EMANUELLY 

GIOVANA CORBARI, GABRIELLY DA PAZ CORBARI Finalidade: CITAÇÃO 

DA REQUERIDA EMANUELLY GIOVANA CORBARI. Resumo da Inicial: 

Trata-se de Ação de União Estável ou Concubinato, 

Reconhecimento/Dissolução Despacho/Decisão: Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 246, inciso IV e artigo 256, 

inciso II, ambos do CPC, defiro o pedido de citação editálicia para 

Emanuelly Giovana Corbari, visto que se encontra em local incerto e não 

sabido. Expeça-se edital de citação pelo prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, 

inciso III, CPC). Cite-se Nicolly Gabrielly da Paz Corbari pessoalmente no 

endereço fornecido na inicial. Transcorrido o prazo da citação por edital 

“in albis”, bem como intimada pessoalmente Nicolly, certifique-se e nomeio 

como curador especial das requeridas o Dr. Rubens Alves Júnior, OAB/MT 

n. 22.141/A, uma vez que apesar de citada pessoalmente, os interesses 

da autora se confundem com o da requerida Nicolly. Cadastre-se o 

advogado nomeado, o qual deverá ser intimado para apresentação de 

contestação. Após, vista ao Ministério Público. Por fim, tornem conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.Assinado digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 

11.419/2006) DANIEL DE SOUSA CAMPOSJuiz de Direito. Advertência:E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, XXXXXXXXXX, digitei. 

PORTO ALEGRE DO NORTE, 14 de setembro de 2018. LIGIA DE OLIVEIRA 

RIBEIRO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - 

TELEFONE: (66) 35691216

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000161-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS Expedido 

por ordem do(a) MM. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Dados do processo: 

Processo: 1000161-03.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 3.432,00; Tipo: 

Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos]. 

Partes do processo: Parte Ré: RÉU: ANTÔNIO CARLOS DOMINGO DOS 

SANTOS Finalidade: CITAÇÃO POR EDITAL. Resumo da Inicial: Trata-se de 

Ação de Alimentos proposta por Jessica Gomes de Freitas em face de 

Antônio Carlos Domingos dos Santos. Despacho/Decisão: Tendo em vista 

o endereço incerto do requerido, defiro o pedido de citação por edital nos 

termos do artigo 246, inciso IV e artigo 256, inciso II, ambos do CPC. 

Expeça-se edital de citação pelo prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, inciso 

III, CPC). Transcorrido o prazo supra “in albis”, certifique-se e nomeio como 

curadora especial a Dra. Denuélita Bispo dos Santos, OAB/MT n. 

17.569-B, a qual deverá ser intimada para apresentação de contestação. 

Após, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. . Assinado 

digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) DANIEL DE SOUSA 

CAMPOSJuiz de Direito. Advertência:. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, XXXXXXXXXX, digitei. PORTO ALEGRE DO 

NORTE, 14 de setembro de 2018. LIGIA DE OLIVEIRA RIBEIRO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS 

DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: 

(66) 35691216

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000195-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. C. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS Expedido 

por ordem do(a) MM. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Dados do processo: 

Processo: 1000195-75.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 858,60; Tipo: 

Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[Alimentos]. Partes do 

processo: Parte Ré: EXECUTADO: DANILO MUNIZ MARTINS Finalidade: 

CITAÇÃO DO EXECUTADO. Resumo da Inicial: Trata-se de Execução de 

Alimentos proposta por Liliane da Costa Silva em face de Danilo Muniz 

Martins Despacho/Decisão:Tendo em vista o endereço incerto do 

requerido, defiro o pedido de citação por edital nos termos do artigo 246, 

inciso IV e artigo 256, inciso II, ambos do CPC. Expeça-se edital de citação 

pelo prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, inciso III, CPC). Transcorrido o 

prazo supra “in albis”, certifique-se e nomeio como curadora especial a 

Dra. Larissa da Silva Carneiro, OAB/MT n. 25.186-O, a qual deverá ser 

intimada para proceder as medidas necessárias. Após, tornem 

conclusos.. Assinado digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 

11.419/2006) DANIEL DE SOUSA CAMPOSJuiz de Direito. Advertência: E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, XXXXXXXXXX, digitei. 

PORTO ALEGRE DO NORTE, 14 de setembro de 2018. LIGIA DE OLIVEIRA 

RIBEIRO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - 

TELEFONE: (66) 35691216

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000755-17.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. A. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS Expedido 

por ordem do(a) MM. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Dados do processo: 

Processo: 1000755-17.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: 

Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Dissolução]. Partes do 

processo: Parte Ré: REQUERIDO: SILVIO ALVES CORDEIRO Finalidade: 

CITAÇÃO DO REQUERIDO. Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de 

Divórcio Litigioso proposta por Maria Euzileia Alves Gloria em face de Silvio 

Alves Cordeiro. Despacho/Decisão:Diante da previsão legal contida no 

artigo 189, inciso II, do NCPC, processe-se em segredo de justiça. Defiro 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil. Considerando que o 

requerido Silvio Alves Cordeiro se encontra em lugar incerto e não sabido, 

no termos do art. 256 do CPC/2015, defiro o pedido de citação por edital. 

Com o transcurso do prazo in albis, tendo em vista que a ação foi 

proposta pela Defensoria Pública, nomeio como curadora especial a 

Doutora Larissa da Silva Carneiro, OAB/MT n. 25.186/O, que deverá ser 

intimada da nomeação e para apresentar contestação no prazo legal. 

Após, intime-se para impugnação e retornem conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. . Assinado digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 

11.419/2006) DANIEL DE SOUSA CAMPOSJuiz de Direito. Advertência:. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, XXXXXXXXXX, digitei. 

PORTO ALEGRE DO NORTE, 14 de setembro de 2018. LIGIA DE OLIVEIRA 

RIBEIRO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - 

TELEFONE: (66) 35691216

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000729-19.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA (ADVOGADO(A))
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ROGERIO BARREIRA RESENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000729-19.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ROGERIO BARREIRA 

RESENDE REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

Cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010038-47.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR MENDES DA SILVA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE CRISTINA LEOBET (DEPRECADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010038-47.2015.8.11.0059. DEPRECANTE: MARCOS CESAR MENDES DA 

SILVA DEPRECADO: ADRIANE CRISTINA LEOBET Compulsados os autos, 

extrai-se que o juízo deprecante solicitou devolução da presente missiva, 

independentemente de cumprimento. Dessa forma, devolva-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000767-31.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BARROS (REQUERENTE)

MONICA BASTOS MENDES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERDIDAS AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000767-31.2018.8.11.0059. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO BARROS 

REQUERIDO: PERDIDAS AGROPECUARIA LTDA - ME Cumpra-se conforme 

deprecado. Após, devolva-se com os cumprimentos e as baixas 

necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-83.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

WANDER RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000867-83.2018.8.11.0059. REQUERENTE: WANDER RODRIGUES 

MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. Ao analisar os autos, verifica-se que os 

fatos da inicial, os documentos anexado aos autos e polo passivo, 

constam informações da empresa Vivo S.A. Todavia, a ação foi proposta 

contra o Banco Bradesco. Assim, nos termos dos artigos 320 e 321 do 

NCPC, determino a intimação da requerente, por intermédio do advogado, 

para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar 

qual empresa figurará no polo passivo da demanda. Decorrido o lapso 

temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-96.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

KLEBER DE FREITAS SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010037-96.2014.8.11.0059. REQUERENTE: KLEBER DE FREITAS SOARES 

REQUERIDO: OI S.A Tendo em vista a tempestividade certificada nos 

autos, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 166 do 

FONAJE, recebo o recurso apresentado nos efeitos devolutivo e 

suspensivo. Intime-se a parte apelada para contrarrazões recursais. 

Decorrido o prazo acima, remetam-se os autos à Turma Recursal 

competente para julgamento. Às providências. Cumpra-se

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14458 Nr: 500-62.2007.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.R.F. de Souza ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zihuatanejo do Brasil - Açucar e Álcool S.A - 

Destilaria Gameleira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT, Bruno Costa Rampini - 

OAB:3346-TO, LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:16030 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT, Ronia Maria Barros Milhomem - 

OAB:8242

 Intimação da parte autora, por meio de seus advogados, para requerer o 

que de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de retorno dos autos ao 

arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15196 Nr: 1675-23.2009.811.0059

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALW Materias de Construção e Supermercado Ltda - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madespol Indústria e Comercio de Madeiras 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA:

SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança c/c indenização proposta por ALW 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SUPERMERCADO LTDA-ME em desfavor 

de MADESPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, ambos 

qualificados nos autos.

 Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação (fl. 20), 

oportunidade em que ambas as partes compareceram e não houve 

conciliação, sendo que, na sequência, pugnaram pela realização de 

audiência de instrução e julgamento (fl. 50).

Contestação às fls. 50/60.

Designada audiência de instrução e julgamento, não houve o 

comparecimento de nenhuma das partes (fl. 69).

É o relato.

Decido.

Em análise aos autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu 

a audiência de instrução e julgamento, mesmo sendo devidamente 

intimada, através do advogado constituído.

Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.”

Em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis:

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)”
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Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, outro 

caminho não há senão extinguir o processo sem resolução do mérito.

POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO 

o presente feito sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22258 Nr: 93-81.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Gomes Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Martins Leal, Vulgo "Feio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Moreira Catarino - 

OAB:23313/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, fl. 83.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14384 Nr: 856-86.2009.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Ribeiro Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Express Barra Brasil, Status Baby Transportes 

e Mudanças, Metha Comércio e Distribuição de Materias Para Construção 

Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Saenz Surita Junior - 

OAB:7.302-A

 Intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões ao 

Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 41, §2º 

da Lei 9.099/95.

Com a vinda, proceda-se a remessa dos autos a Turma Recursal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22295 Nr: 1746-26.2007.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Casanova

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio da Silva Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Rodrigues - 

OAB:8.7950 - MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:230132/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suelen Rodrigues de Lima - 

OAB:15035/MT

 Defiro parcialmente o pedido retro. Expeça-se a competente carta de 

adjudicação.

Outrossim, sobre o pleito de penhora de bens em nome de terceiros, 

indefiro-o.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens 

passíveis de penhora do executado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13046 Nr: 1545-67.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Coelho Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalino Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keytiane Severina de Freitas 

Ferreira - OAB:12481/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de execução ajuizada por DANIEL COELHO LIMA em face de 

ROSALINO FERREIRA LIMA.

É o relatório.

 Decido.

O artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, estabelece que não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

No caso em tela, denota-se que a parte autora, mesmo intimada através de 

seu advogado, não promoveu os atos de diligências que lhe competiam, 

não restando outra alternativa senão extinguir o processo, em face de não 

ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito, 

especialmente endereço atualizado do executado e a indicação de bens 

passíveis de penhora a fim de quitar o débito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com base no artigo 53, 

§4º, da Lei nº 9.099/95.

Caso haja interesse, proceda-se à devolução dos documentos ao 

exequente.

Sem custas e honorários.

Diante da preclusão lógica, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14336 Nr: 811-82.2009.811.0059

 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: Terezinha Araújo Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a inércia da parte autora, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 12848 Nr: 1358-59.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veneirde da Silva Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesta Básica Guimarães, Marysa 

Eletrodoméstico - Utilidades, Brasil Telecon S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keytiane Severina de Freitas 

Ferreira - OAB:12481/B MT, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Coutinho A. Gomes - 

OAB:12.947, Diego José da Silva - OAB:10.030, Galeno Chaves da 

Costa - OAB:11902-A/MT, Mario Cardi Filho - OAB:3.584-A, Ussiel 

Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens 

passíveis de penhora do executado (Cesta Básica Guimarães), sob pena 

de extinção nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/96.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-82.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TAVARES (REQUERENTE)

ELYJAKSON DA SILVA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010057-82.2017.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA JOSE TAVARES 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Tendo em vista a tempestividade certificada 

nos autos, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 166 do 
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FONAJE, recebo o recurso apresentado nos efeitos devolutivo e 

suspensivo. Intime-se a parte apelada para contrarrazões recursais. 

Decorrido o prazo acima, remetam-se os autos à Turma Recursal 

competente para julgamento. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-83.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

WANDER RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000867-83.2018.8.11.0059. REQUERENTE: WANDER RODRIGUES 

MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. Ao analisar os autos, verifica-se que os 

fatos da inicial, os documentos anexado aos autos e polo passivo, 

constam informações da empresa Vivo S.A. Todavia, a ação foi proposta 

contra o Banco Bradesco. Assim, nos termos dos artigos 320 e 321 do 

NCPC, determino a intimação da requerente, por intermédio do advogado, 

para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar 

qual empresa figurará no polo passivo da demanda. Decorrido o lapso 

temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000772-53.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE INACIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RANDELLE SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000772-53.2018.8.11.0059. REQUERENTE: COLEGIO UNIVERSAL LTDA - 

ME REQUERIDO: RANDELLE SILVA Analisando a inicial, verifico que se 

trata de Queixa- Crime, com fundamento no artigo 30° CPP, em combinação 

com o artigo 138° e 139°, caput do CP. Proceda a redistribuição do feito ao 

Juizado Especial Criminal desta Comarca, por ser ele o competente para 

processar e julgar a presenta demanda, por forma do dispositivo no artigo 

60° da Lei 9.099/95. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-96.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

KLEBER DE FREITAS SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010037-96.2014.8.11.0059. REQUERENTE: KLEBER DE FREITAS SOARES 

REQUERIDO: OI S.A Tendo em vista a tempestividade certificada nos 

autos, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 166 do 

FONAJE, recebo o recurso apresentado nos efeitos devolutivo e 

suspensivo. Intime-se a parte apelada para contrarrazões recursais. 

Decorrido o prazo acima, remetam-se os autos à Turma Recursal 

competente para julgamento. Às providências. Cumpra-se

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41009 Nr: 735-53.2012.811.0059

 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: Domingos Pereira Brito, Norma Lilia Batista de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda e, com isso, julgo 

extinto o processo.Condeno o requerente ao pagamento custas e 

despesas processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante 

adoção das anotações e formalidades de praxe.Porto Alegre do Norte/MT, 

30 de agosto de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49397 Nr: 5089-87.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Marquez de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 DISPOSITIVODiante destas considerações, JULGO INTEIRAMENTE 

PROCEDENTE, a fim de condenar o requerido nos termos do pedido inicial, 

resolvendo o mérito da demanda, nos termos artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, extinguindo o processo.Sem custas e sem 

custas.Transitada em julgada a sentença, arquivem-se estes autos na 

condição de findo.Porto Alegre do Norte/MT, 31 de agosto de 2018.Marcos 

André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55466 Nr: 658-39.2015.811.0059

 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: CLAUDIANE MATIAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, a parte autora ingressou 

com pedido de cumprimento de sentença, apresentando os respectivos 

cálculos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Instado a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pela 

exequente, o demandado deixou transcorrer sem manifestação o prazo 

legal.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista a não demonsrtação de insurgência com a planilha 

acostada ao feito, referência 106, deverá o Gestor Judiciário cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil.

 Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Com efeito, deverá a parte autora apresentar os dados bancários para 

fins de expedição dos alvarás de levantamento.

Em tempo, defiro, desde já, eventual pedido para expedição de RPV em 

apartado, referente aos honorários contratuais.

Após, depositados na conta judicial e devidamente vinculados os valores, 

intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 

manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial, nos termos do 

Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Na sequência, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo 
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suso, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92059 Nr: 10417-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSdSM, IdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ALDAIR CARVALHO - 

OAB:15122/O

 Realizada audiência de conciliação, instrução e julgamento, a parte 

autora, bem como seu patrono, não se fez presente.

Por ocasião da solenidade, o requerido pugnou pela improcedência da 

demanda, aduzindo que a alimentante teria atingido maioridade e contraído 

núpcias.

Diante disso, fixo o prazo impreterível para que a requerente preste 

esclarecimentos quanto às arguições formuladas pelo requerido, devendo, 

ainda, ser dito e demonstrado nos autos que a autora está cursando 

graduação.

Apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, tornem os 

autos imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54412 Nr: 22-73.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenice Soares Peixinho, BFSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos João Camargo Alves, DIRETOR DA 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Vieira Santos - 

OAB:OAB/MT 18830-A, Luciana Fernandes de Freitas - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLEY ALVES DE FARIA - 

OAB:31506

 Considerando as informações prestadas pela Secretaria de Segurança 

Pública deste Estado, no sentido de que a ausência de conta corrente da 

exequente junto ao Banco do Brasil impossibilitava os repasses relativos à 

pensão alimentícia, a parte autora acostou aos autos novos dados 

bancários.

Entretanto, verifica-se que a conta indicada se trata de poupança, sendo, 

para fins de cumprimento da normativa informada a este Juízo, a indicação 

de conta corrente ou salário junto ao Banco do Brasil.

Assim, tem a exequente o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente 

novos dados bancários, em observância a resolução n° 3.402/06 do 

Banco Central a Secretaria de Estado de Gestão (Seges).

Assinalo, por oportuno, que, em sendo apresentados os dados bancários, 

deverá a Secretaria Judicial, independente de remessa dos autos à 

conclusão, expedir carta precatória ao Diretor da Secretaria de Segurança 

Pública de Mato Grosso, para averbação do desconto mensal de 30% do 

salário mínimo vigente na remuneração de DOMINGOS JOÃO CAMARGO 

ALVES, devendo o montante ser alocado na conta oportunamente 

indicada, além das prestações descontadas do referido servidor e não 

transferidas à exequente.

Outrossim, dentro do mesmo prazo supramencionado, deverá a exequente 

informar se, após a prisão do executado, ocorreu o pagamento do débito 

exequendo.

Considerando que decorreu o prazo máximo para manutenção da prisão 

do alimentante, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DELE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97545 Nr: 1231-72.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA NUNES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil para:a)Reconhecer a condição de dependente da autora 

em relação ao “de cujus”;b)reconhecer o direito da autora à pensão por 

morte e, em consequência, condenar o réu ao pagamento do montante 

relativo ao benefício previdenciário que seria usufruído por TANIEL NUNES 

GOMES, mais 13 º salário;c)condenar a ré ao pagamento à autora de 

todas as parcelas atrasadas desde a data do requerimento administrativo, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros.Antecipo 

a tutela e determino a implantação do benefício IMEDIATAMENTE.Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016).Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o 

índice IPCA-15.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96152 Nr: 424-52.2018.811.0059

 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: NARA MEEURREREN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora 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 o requerimento administrativo, 04/09/2017, 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, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91407 Nr: 10091-96.2017.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JULIANA NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM, 

Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONCEDER 

A ORDEM IMPETRADA DE MODO A DETERMINAR AO ILUSTRÍSSIMO 

PREFEITO MUNICIPAL DE CONFRESA/MT NOMEAR E EMPOSSAR JULIANA 

NUNES DE OLIVEIRA no cargo de "Engenheira Agrônoma", para o qual foi 

aprovada no concurso público edital 001/2015, homologado em 

15/12 /2015. Isen to  de  cus tas ,  honorá r ios  e  despesas 

processuais.Sentença submetida ao reexame necessário e por isso, 

mesmo que não haja recurso voluntário, fica desde logo autorizada a 

remessa dos autos à Superior Instância.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44071 Nr: 3801-41.2012.811.0059

 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: Nila Efigênia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, a fim de intimar a requerente para apresentar 

manifestação acerca da juntada de fls 71/74, requerendo o que entender 

de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79999 Nr: 3003-07.2017.811.0059

 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: Sebastião Garcia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Cerqueira Medrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20613-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Efetivadas tentativas de busca do endereço do requerido junto ao 

Sistema Bacenjud, restou a diligência exitosa, consoante informações 

contidas às folhas retro.

Assim, redesigno a audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334, do 

Código de Processo Civil, para o dia 13 de dezembro de 2018, 

às15h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Cite-se e intime-se o réu pra comparecimento à audiência e, se restar 

frustrada a conciliação, ficará intimado também para apresentar defesa no 

prazo de 15 (quinze) dias a partir do dia útil seguinte à audiência.

 Em tempo, deverá ser observando o endereço do réu declinado à folha 

retro, expedindo-se a competente carta precatória à Comarca de Vila 

Rica/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87344 Nr: 7688-57.2017.811.0059

 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: Osvaldo de Souza Dias Filho, NADIR APARECIDA 

MODOLO DE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia do Couto Ribeiro, Hermino Cabral Vieira 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Hermann Ramos 

- OAB:8855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo da Silva Linhares 

Netto - OAB:38.506 - GO, Emanuel Braz da Silveira - OAB:39.564 - GO, 

JOAQUIM LUIZ DA SILEIRA - OAB:GO/24356

 Ante o exposto, sem maiores digressões, rejeito o pedido formulado pela 

parte ré.Em prosseguimento, considerando a apresentação de 

contestação e documentos novos, intime-se a parte autora para que, em 

15 (quinze) dias, manifeste-se objetivamente quanto às peças aviadas 

pelo réu.Devendo, na mesma oportunidade, especificar as provas 

pretendidas, devendo ser justificada a pertinências destas. Sendo pedida 

produção de prova técnica, poderá ser apresentado assistente técnico, 

devendo ser formulados quesitos sob o risco de preclusão.Em caso de 

pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser esclarecido 

quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da 

prova pretendida.Acostada manifestação ou transcorrido in albis o prazo, 

abra-se vistas a parte ré para que, em igual sentido, manifeste-se em 15 

(quinze) dias.Frise-se que eventual inércia implicará no julgamento 

antecipado da lide.Sendo tudo cumprido, volvam-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77773 Nr: 1537-75.2017.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO SANTANA MORAIS 

- OAB:24933/O, JOELMA RODRIGUES ALVARES - OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paula Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 Nestes autos, em 09/07/2018, foi proferida sentença, oportunidade em 

que foram julgados procedentes os pedidos contidos na exordial, bem 

como foi fixada indenização a título de danos morais no patamar de 

R$10.000,00 (dez mil reais), além da condenação do demandado em 

custas e honorários advocatícios.

Após, com o trânsito em julgado da sentença, sobreveio manifestação da 

parte autora, apresentando cálculos para fins de execução de sentença, 

cujo montante equivale a R$13.812,66 (treze mil, oitocentos e doze reais e 

sessenta e seis centavos).

Por conseguinte, a parte ré acostou aos autos comprovante de depósito 

judicial no valor de R$11.287,47 (onze mil, duzentos e oitenta e sete reais 

e quarenta e sete centavos).

Na sequência, a requerente pugnou pelo levantamento do valor 

depositado, bem como requereu a intimação da parte ré para pagamento 

do valor remanescente.

DECIDO.

Nos termos do artigo 513, §2º, inciso II e artigo 523 e seguintes, todos do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte executada por do DJe para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento de débito exequendo.

Frise-se que não ocorrendo o pagamento no prazo previsto no artigo 

suso, será acrescido ao débito multa de 10%, além de honorários 

advocatícios no mesmo patamar.

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo legal, 

intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97509 Nr: 1203-07.2018.811.0059

 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: FNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NORBERTO GRANDER - 

OAB:13669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTIANE SEVERINA DE 

FREITAS FERREIRA - OAB:12481/B, MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 .Decido.Compulsando os autos, verifica-se que no bojo da peça 

contestatória o demandado requereu a concessão da gratuidade judiciária, 

contudo, esta não pode ser deferida porque, nos autos, há evidências de 

que ele possa arcar com eventuais despesas processuais. Restando, 

ainda, incontroverso a quantidade de direitos possessórios e outros bens 

que o requerido detém, sendo que tal situação ilide a hipossuficiência 

arguida.Assim, indefiro a gratuidade judiciária pleiteada pelo requerido, 

podendo o réu demonstrar a miserabilidade alegada quando entender 

pertinente e a questão ser novamente apreciada.De outro vértice, defiro a 

produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas partes, 

frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22 de novembro de 2018, às 15h00min, horário oficial do Estado de 

Mato Grosso.Registro que são pontos controversos nos autos:1) A 

existência de dívidas contraídas em benefício do casal e a atual 

responsabilidade de cada convivente por elas;2) Aquisição de bens com 

produtos de bens adquiridos antes da união estável;Em tempo, no tocante 

ao pedido da autora de expedição de mandado de intimação para suas 

testemunhas, o artigo 455 do Código de Processo Civil preceitua que a 

testemunha arrolada pela parte, deverá ser por ela informada e intimada 

acerca da audiência, sendo que o §4º, incisos do I ao V, do alusivo 

diploma legal, estabelece rol taxativo de situações que justificarão a 

intimação pela via judicial.No caso em apreço, a requerente não 

demonstrou que a situação se amolda às condições previstas em lei, 
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razão pela qual indefiro o pedido de expedição de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57560 Nr: 1864-88.2015.811.0059

 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: Luis Antonio Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, a parte autora ingressou 

com pedido de cumprimento de sentença, apresentando os respectivos 

cálculos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Instado a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pela 

exequente, o demandado deixou transcorrer sem manifestação o prazo 

legal.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista a não demonsrtação de insurgência com a planilha 

acostada ao feito, referência 55, deverá o Gestor Judiciário cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil.

 Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Com efeito, deverá a parte autora apresentar os dados bancários para 

fins de expedição dos alvarás de levantamento.

Em tempo, defiro, desde já, eventual pedido para expedição de RPV em 

apartado, referente aos honorários contratuais.

Após, depositados na conta judicial e devidamente vinculados os valores, 

intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 

manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial, nos termos do 

Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Na sequência, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo 

suso, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77310 Nr: 1279-65.2017.811.0059

 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: Doraci Rufino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilene Morais Martins, Edivane Morais Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido da autora e determino a expedição do necessário para 

promoção da citação do requerido por edital, nos termos do artigo 257, II, 

do Código de Processo Civil, com o prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo legal e não apresentada contestação, com fulcro no 

artigo 72, II e parágrafo único do Código de Processo Civil, abra-se vistas 

dos autos à Defensoria Pública desta Comarca.

Na sequência, com a juntada de resposta, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88748 Nr: 8544-21.2017.811.0059

 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: Gildeson Gonçalves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO MOREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Redesigno a audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334, do 

Código de Processo Civil, para o dia 25 de outubro de 2018, às12h00min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Cite-se e intime-se o réu pra comparecimento à audiência e, se restar 

frustrada a conciliação, ficará intimado também para apresentar defesa no 

prazo de 15 (quinze) dias a partir do dia útil seguinte à audiência.

 Em tempo, deverá ser observando o endereço do réu declinado à folha 

43.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18909 Nr: 2732-42.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kleiber Silva dos Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestação 

sobre laudo juntado nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97767 Nr: 1368-54.2018.811.0059

 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: UBIRAJARA RIBEIRO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA, NELSON 

ZANELA, RICARDO ZANELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO MARTINS DA SILVA 

NETO - OAB:17974/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de rescisão contratual, promovida por UBIRAJARA 

RIBEIRO DE FREITAS em face de CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA e 

outros.

Tentada a citação dos demandados, restou a diligência parcialmente 

exitosa, tendo sido localizado o requerido Nelson Zanela, o qual, inclusive, 

compareceu em audiência de conciliação, a qual, por sua vez, não 

ocorreu em razão divergência de informações prestadas ao autor e seu 

causídico.

Por conseguinte, manifestou-se o requerente nos autos, requerendo a 

habilitação de seu novo patrono, bem assim a exclusão dos requeridos 

Nelson Zanela e Ricardo Zanela da lide.

DECIDO.

Ab initio, defiro o pedido do autor para exclusão dos requeridos Ricardo 

Zanela e Nelson Zanela da lide, devendo ser procedida as anotações e 

baixas necessárias.

Outrossim, determino a expedição de Carta Precatória para fins de citação 

e intimação de CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA, a fim de que 

compareça em audiência de conciliação, a qual designo, nos moldes do 

artigo 334 do CPC, para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 13h00min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Cite-se a parte ré pra comparecimento à audiência e, se restar frustrada a 

conciliação, ficará intimado também para apresentar defesa no prazo de 

15 (quinze) dias a partir do dia útil seguinte à audiência.

 Expeça-se a missiva em observância ao endereço declinado na certidão 

contida à referência 12.

Intime-se a parte autora por intermédio de seu patrono.

Em tempo, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para alteração da 

classe processual junto ao sistema Apolo, consoante consignado na 

decisão inaugural.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52607 Nr: 2238-41.2014.811.0059

 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): NLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Processo nº 2238-41.2014..811.0059 (Código: 52607)

Em tempo, chamo o feito à ordem para o fim de retificar a decisão contida 
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às folhas retro, fazendo-se constar que as URH’s arbitradas são em favor 

do causídico Nelton Schwingel.

No mais, prossiga-se no cumprimento da decisão outrora exarada.

Porto Alegre do Norte/MT, 10 de setembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18855 Nr: 2678-76.2010.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Washington Borges de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pinheiro, Lourival do Ferro Velho, 

Macelio Lemes dos Reis, alcunha "Cobrinha", Materson Pereira Correa, 

vulgo "Neném", Abdoral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Processo nº 2678-76.2010.811.0059 (Código: 18855)

Designada audiência de instrução e julgamento, tal como vindicado pela 

parte autora, esta manifestou-se nos autos, requerendo a expedição de 

mandado de intimação para que suas testemunhas compareçam à 

solenidade.

Decido.

O artigo 455 do Código de Processo Civil preceitua que a testemunha 

arrolada pela parte, deverá ser por ela informada e intimada acerca da 

audiência, sendo que o §4º, incisos do I ao V, do alusivo diploma legal, 

estabelece rol taxativo de situações que justificarão a intimação pela via 

judicial.

No caso em apreço, o requerente não demonstrou que a situação se 

amolda às condições previstas em lei, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado.

Aguarde-se a realização da audiência outrora agendada.

Porto Alegre do Norte/MT, 11 de setembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73359 Nr: 5001-44.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELITO WALDIR FEDRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:16.691-A - MT, Maria Amelia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:16555-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tentada a realização de buscas junto ao Bacenjud, por ser este o sistema 

mais efetivo e com declínios de informações mais escorreitas e 

atualizadas, foi indicado o mesmo endereço contido na exordial.

Diante disso, determino à Secretaria Judicial que expeça ofícios às 

empresas de telefonia, VIVO, TIM, CLARO e OI, bem assim à 

concessionária de energia deste Estado.

Sobrevindo aos autos respostas, manifeste-se o exequente em 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19707 Nr: 402-38.2011.811.0059

 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: Nelson Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT, Ronaldo Moura Leal - OAB:4833/GO

 Às folhas 250 este Juízo fixou prazo à requerente para que esclarecesse 

o paradeiro do veículo apreendido e depositado em seu favor no início da 

demanda.

Após, a requerente, em síntese, requereu a expedição de mandado de 

busca e apreensão do veículo, indicado o endereço em que o automóvel 

estaria localizado.

Decido.

Inicialmente, importante registrar que, em sentença, devidamente 

confirmada pelo acórdão proferido pela Superior Instância, foi determinado 

que a autora promovesse a entrega do veículo ao demandado, sob risco 

aplicação de astreinte.

Diante disso, tem a autora o prazo de 05 (cinco) dias para realizar a 

efetiva entrega do veículo ao requerido, frisando que, acaso opte pela 

expedição de mandado de busca e apreensão, deverá arcar com ônus do 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça e demais custas relativas à 

locomoção do automóvel.

De outro vértice, nos termos do artigo 513, §2º, inciso II e artigo 523 e 

seguintes, todos do Código de Processo Civil, intime-se o requerido, por 

meio de publicação no DJe para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento de débito exequendo apontado pela autora às folhas 238/247.

Frise-se que não ocorrendo o pagamento no prazo previsto no artigo 

suso, será acrescido ao débito multa de 10%, além de honorários 

advocatícios no mesmo patamar.

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo legal, 

intime-se a autora para que se manifeste em prosseguimento.

Porto Alegre do Norte/MT, 15 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22377 Nr: 2361-44.2011.811.0059

 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: Valéria Rodrigues Leão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Crisina Gimenez - 

OAB:8506-A / MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a requerente, mesmo 

devidamente intimada via DJE, não compareceu em cartório no dia 06 de 

Julho de 2018 para a realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44997 Nr: 816-65.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilze Mathias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081 - MT, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:258.420/SP, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22165-A, Gustavo 

R. Goés Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918, NIZIA CRISTINA TIEMI AOKI 

- OAB:214.154/SP, THAYS FREITAS GOMES - OAB:261.243/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 816-65.2013.811.0059 (Código: 44997)Ação de 

ExecuçãoExequente: Banco do Brasil S/AExecutada: Adenilze Mathias da 

SilvaSENTENÇAAqui se tem ação de execução de título extrajudicial 

movida pelo Banco do Brasil em desfavor de Adenilze Mathias da Silva.O 

exequente alega na inicial que é credor da quantia de R$ 224.969,44 

(duzentos e vinte e quatro mil novecentos e sessenta e nove reais e 

quarenta e quatro centavos), oriundo de uma Cédula Rural Pignoratícia 

contratada com a executada.A requerida não foi localizada para ser 

citada, conforme certidão do Oficial de Justiça (folha 58).(...), o exequente 

pugnou pela suspensão da execução em 14/11/2013 e nunca mais se 

manifestou, mesmo depois de devidamente intimado a promover o 

prosseguimento do feito.Assim, considerando que a parte autora não 

logrou a citação válida da parte ré, não se operou a interrupção da 

prescrição e, por isso, tendo decorrido mais de 03 (três) anos desde o 
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vencimento da dívida, reconhece-se a prescrição intercorrente.Como é 

cediço, o instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica 

proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo 

transcurso do tempo associado à inércia do credor.Em face do que foi 

dito, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA E EXTINGO este 

feito, nos termo do artigo 487, II do Código de Processo Civil.Sem custas e 

sem honorários.Porto Alegre do Norte (MT), 01 de dezembro de 

2017.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88257 Nr: 8244-59.2017.811.0059

 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: EJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BORGES DOS SANTOS - 

OAB:17438/B, LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:16030 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestação 

sobre a juntada de ref:62, no prazo de 15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000761-24.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO ARAUJO (AUTOR(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000761-24.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA DA CONCEICAO ARAUJO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação para concessão de aposentadoria 

por morte de trabalhador rural. Considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em 

feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não 

concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 

processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição de idoso. Em 

tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de 

outubro de 2018, às 12h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a qualidade de segurado do de cujus, bem 

como a condição de dependente de quem objetiva a pensão. Frise-se que 

o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 12 de setembro de 2018. 

Marcos André da Silva Juiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 2175 Nr: 398-16.2002.811.0059

 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 Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT

 Trata-se de executivo de pena do recuperando JOSÉ GOMES DOS 

SANTOS, condenado a cumprir pena de 07 (sete) anos de reclusão pelo 

crime de homicídio, conforme guia definitiva de pena de fl. 02.

À fl. 138, realizado novo cálculo de pena, restou comprovado o restante 

da pena a ser cumprida pelo reeducando, qual seja, 05 anos, 08 meses e 

16 dezesseis dias.

Posteriormente, na data de 04/07/2003, no período noturno, o recuperando 

juntamente com outros três indivíduos empreenderam em fuga, pulando o 

muro do estabelecimento prisional.

Até a presente data, não há informações da recaptura do recuperando 

José Gomes Dos Santos.

É o breve relato.

Decido.

De início, verifica-se, consoante determina o artigo 113 do CP, que os 

fatos descritos no caderno executório já estão prescritos, vejamos.

Na hipótese de interrupção da execução (ex.: fuga do condenado), 

inicia-se o prazo prescricional, que será interrompido pela continuação do 

cumprimento da pena ou se houver a reincidência (art. 117, inciso V e VI).

No caso em tela, conforme se extrai dos autos, o recuperando José 

Gomes Dos Santos empreendeu em fuga do estabelecimento prisional, não 

tendo notícias até a presente data de sua recaptura.

 Pois bem, considerando o restante da pena a ser cumprida 05 anos, 08 

oito meses e 16 dias, a pretensão punitiva estatal prescreverá em 12 

anos, contados a partir do dia em que ocorreu a fuga do reeducando, nos 

termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal.

Desse modo, verifico que, desde a data da ocorrência da fuga 

(04/07/2003) até a presente data, passaram-se mais de 15 (quinze) anos.

Conclui-se, então, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.

POSTO ISSO, com base na motivação supra, DECLARO extinta a 

punibilidade do apenado pela prescrição da pretensão executória (fuga), 

nos termos do art. 66, inciso II, da LEP.

Ciência ao Ministério Público.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 1630 Nr: 418-41.2001.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 Trata-se de executivo de pena do recuperando JOSÉ GOMES DOS 

SANTOS, condenado a cumprir pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de 

detenção pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, 

conforme guia definitiva de pena de fl. 02.

Às fls. 23/28, o reeducando foi condenado a cumprir pena de 01 (um) ano 

e 06 (seis) meses em regime inicial fechado.

Após, realizado novo cálculo de pena, restou comprovado o restante da 

reprimenda a ser cumprida pelo recuperando, qual seja, 06 (seis) meses, 

sem prejuízo da pena de multa (fl.31).

Posteriormente, na data de 04/07/2003, no período noturno, o recuperando 

juntamente com outros três indivíduos empreenderam em fuga, pulando o 

muro do estabelecimento prisional.

Até a presente data, não há informações da recaptura do recuperando 

José Gomes Dos Santos.

É o breve relato.

Decido.

De início, verifica-se, consoante determina o artigo 113 do CP, que os 

fatos descritos no caderno executório já estão prescritos, vejamos.

Na hipótese de interrupção da execução (ex.: fuga do condenado), 

inicia-se o prazo prescricional, que será interrompido pela continuação do 

cumprimento da pena ou se houver a reincidência (art. 117, inciso V e VI).

No caso em tela, conforme se extrai dos autos, o recuperando José 

Gomes Dos Santos empreendeu em fuga do estabelecimento prisional, não 

tendo notícias até a presente data de sua recaptura.

 Pois bem, considerando a pena de multa, bem como o restante da pena a 
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ser cumprida 06 meses, a pretensão punitiva estatal prescreverá em 03 

anos, contados a partir do dia em que ocorreu a fuga do reeducando, nos 

termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

 Desse modo, verifico que, desde a data da ocorrência da fuga 

(04/07/2003) até a presente data, passaram-se mais de 15 (quinze) anos.

Conclui-se, então, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.

POSTO ISSO, com base na motivação supra, DECLARO extinta a 

punibilidade do apenado pela prescrição da pretensão executória (fuga), 

nos termos do art. 66, inciso II, da LEP.

Ciência ao Ministério Público.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50734 Nr: 634-45.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edeilson da Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Considerando a apresentação de alegações finais por parte da acusação 

(fls. 56/57), intime-se a defesa para igual procedimento no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106587 Nr: 6336-30.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20899/O

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CPP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CPP).

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de setembro de 

2018, às 15h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Requisite-se o réu preso, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62098 Nr: 152-29.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar Dias de Souza, Wilma Dias de Castro, 

Logino Amancio de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14.724-B, Armando Martins da Silva Neto - OAB:17974 -MT, 

Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 Considerando que o levantamento dos valores depositados em juízo tem 

que ser em nome da própria parte ou do procurador constituído nos autos 

(Dr. Valter da Silva Costa), INDEFIRO o pedido retro, eis que os dados 

bancários informados não são pertencentes a nenhum deles (parte ou 

advogado).

Desse modo, determino a intimação do advogado constituído para, no 

prazo de 05 dias, fornecer os dados bancários, bem como o CPF, para 

expedição do alvará eletrônico.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96615 Nr: 699-98.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Ivan Cardial Hora, ROBERTO SILVA 

HORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, VALTER DA SILVA COSTA - OAB:9704/A

 INTIMO a defesa do réu CLÁUDIO IVAN CARDIAL HORA, por intermédio 

de seu advogado, Dr. Valter da Silva Costa - OAB/MT nº 9704-A ; e a 

defesa do réu ROBERTO SILVA HORA, por intermédio de sua advogada, 

Dra. Talita Santana Costa - OAB/MT nº 19324/B para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentarem as alegações finais defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106587 Nr: 6336-30.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20899/O

 Considerando a certidão retro (ref. 40), intime-se à defesa do acusado 

para manifestar em 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106587 Nr: 6336-30.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20899/O

 INTIMO a defesa do réu JOÃO PAULO MIRANDA MARQUES, por 

intermédio de seu advogado, Dr. Reginaldo Rueda - OAB/MT nº 20899 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado da 

testemunha Alex Charles Batista Santos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54419 Nr: 27-95.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomás Batista Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 INTIMO a defesa do réu THOMÁS BATISTA NETO, por intermédio de seu 

advogado dativo, Dr. Dianatan Ferreira Jorge - OAB/MT nº 18699 para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61042 Nr: 3801-36.2015.811.0059

 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): Altair Cardoso Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT

 INTIMO a defesa do réu ALTAIR CARDOSO MAIA, por intermédio de sua 

advogada, Dra. Maria Arlene Pessoa Costa - OAB/MT nº 15201 para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49716 Nr: 5372-13.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noé de Souza Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayana Gonçalves Rosa - 

OAB:36692-GO

 Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a 

exordial acusatória, para condenar NOÉ DE SOUZA ROSA, nas sanções 

do artigo 304 c/c 297, caput, ambos do Código Penal (...) Não há causas 

de aumento ou de diminuição a serem valoradas, motivo pelo qual torno 

definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) 

dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.O 

regime prisional inicial deve ser o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, 

alínea “c”, do Código Penal (...) Portanto, aplica-se a aludida substituição, 

devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas 

de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo 

período previsto na pena corpórea, e prestação pecuniária no valor de 01 

(um) salário mínimo, consignando que o Juiz da Execução Penal deverá 

indicar o local para execução da medida prestativa e a entidade 

destinatária da prestação pecuniária.Disposições finais:Concedo ao réu o 

direito de recorrer em liberdade, na medida em que inexistem os requisitos 

preventivos do artigo 312, do Código de Processo Penal.Condeno-o, 

proporcionalmente, ao pagamento das custas processuais.No 

concernente à reparação de danos (art. 387, inciso IV, do CPP), 

observa-se que o tema não foi debatido durante a instrução criminal, o que 

inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual 

deixo de reconhecer tal valor indenizatório. Nos termos do artigo 387, §2º, 

do Código de Processo Penal, tem-se que o tempo de prisão provisória 

não alterará o regime inicial de cumprimento de pena do acusado, 

consignando que a detração penal será realizada oportunamente pelo 

juízo da execução penal (...) Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 382 Nr: 1062-18.2000.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlan Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jose paulo de quadros 

rodrigues - OAB:7.584-B, Luiz Carlos Alves do Amaral - OAB:4740, 

Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 Ante o exposto, desacolhendo o parecer ministerial, DECLARO extinta a 

punibilidade do acusado VANDERLAN ALVES DA SILVA ante a prescrição 

retroativa, o que faço supedâneo no art. 110, §1º c/c art. 109, inciso III, 

ambos do Código Penal.Ciência ao MPE e a Defesa. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50190 Nr: 167-66.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iris Mendanha da Silva, Maria Helena Vieira 

Sousa Queiróz, vulgo "Lena"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 INTIMO a defesa dos réus IRIS MENDANHA DA SILVA e MARIA HELENA 

VIEIRA SOUSA QUEIROZ, por intermédio de seus advogados, Dr. Amauri 

Martins Fontes - OAB/MT nº 4837-A e Sandra Maria de Oliveira Fontes - 

OAB/MT nº 5187-A para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as 

alegações finais defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20833 Nr: 1365-46.2011.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurenita Maria da Silva, Antonio Nilo Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 INTIMO a defesa dos réus AURENITA MARIA DA SILVA e ANTONIO NILO 

BONFIM, por intermédio de seu advogado dativo, Dr. Nelton Schwingel - 

OAB/MT nº 14175-A para, no prazo de 08 (oito) dias, apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16132 Nr: 97-88.2010.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Rodrigues de Sousa, vulgo "Merela", 

Edivan Ferreira Santos, Marionel Barbosa Martins, Fagner Galvão dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 INTIMO a defesa dos acusados FAGNER GALVÃO DOS SANTOS, por 

intermédio de seu advogado dativo, Dr. Amauri Martins Fontes - OAB/MT 

nº 4837-A; e MARIONEL BARBOSA MARTINS, por intermédio de seu 

advogado dativo, Dr. Jodacy Gaspar Dantas - OAB/MT nº 10993 para, no 

prazo de 08 (oito) dias, contrarrazoar o recurso de apelação interposto 

pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 105194 Nr: 5579-36.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raylan dos Reis Maciel, Igor Matheus Pereira 

Campos, vulgo "Zé Pequeno", Breno Felipe Pereira Campos, Denubes 

Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, Tiago Ferreira de Morais - OAB:22588/O

 Aqui se tem autos de ação penal em face dos acusados BRENO FELIPE 

PEREIRA CAMPOS, RAYLAN DOS REIS MACIEL, IGOR MATHEUS PEREIRA 

CAMPOS E DENUBES RODRIGUES DE SOUZA.

À ref. 87, foi juntado aos autos pedido de transferência do denunciado 

Breno, devido sua agressividade com os demais presos, visando 

resguardar a integridade física de todos os detentos e restabelecer a 

ordem e a segurança da unidade prisional.

 Diante disso, solicite-se, com URGÊNCIA, à Secretaria de Segurança 

Pública e de Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso anuência de 

vaga para o detento BRENO FELIPE PEREIRA CAMPOS junto à Penitenciária 

Major PM Zuzi Alves da Silva, da Comarca de Água Boa/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Ciência do Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107596 Nr: 6860-27.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Ribeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CPP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CPP).

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 

2018, às 12h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Requisite-se o réu preso, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40735 Nr: 456-67.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Gomes Dias, alcunha "Dias"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Leonardo Nunes da 

Costa - OAB:14072

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO 

IMPROCEDENTE a exordial acusatória, para absolver o acusado WALTER 

GOMES DIAS, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

anotações e baixas de estilo, procedendo-se as comunicações 

estabelecidas pela CNGC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40082 Nr: 247-14.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Correia Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para manifestar-se 

no prazo legal acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9752 Nr: 924-93.2008.811.0019

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Guimarães de Souza, Rosana Guimarães de 

Souza, Diego Messias Guimarães Souza, Thainara Guimarães de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pedro de Souza -Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da juntada do esboço de partilha(fls.124/125)intimo os requerentes 

para manifestar no prazo de 15(quinze)dias, nos termos do art.652 do 

CPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27641 Nr: 120-47.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson Vieira Chulz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERSON VIEIRA CHULZ, Filiação: 

Lucilene de Deus Vieira e Valdeir Oliveira Chulz, data de nascimento: 

18/01/1998, brasileiro(a), natural de Nova Marilândia-MT, convivente, 

vaqueiro, Telefone 66-8466-0698. 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, considerando que em relação ao delito previsto no 

art. 28, caput, da Lei n. 11.343, de 23 de Agosto de 2006 ocorreu o 

advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, subsumindo-se 

tais ocorrências ao disposto no art. 30, da Lei n. 11.343/06, e com 

fundamento no disposto no art. 107, IV, do CP, DECLARO POR SENTENÇA, 

em consonância com o parecer ministerial, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE 

do acusado VANDERSON VEIRA CHULZ, pelo advento da Prescrição da 

pretensão punitiva do Estado, a fim de que esta produza seus jurídicos e 

legais efeitos.Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente 

sentença absolutória, informando-lhe o número do presente feito (artigo 

974 e 1453 da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Caso não 

haja defensor nomeado, intime-se via edital.Transitada esta em julgado, 

encaminhem os presentes autos ao arquivo definitivo.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”. P. I. Cumpra.Ciência ao 

MPE.Às providências.Porto dos Gaúchos, 02 de julho de 2018.Rafael 

Depra PanichellaJuiz Substituto emCumulação

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tania Andrade 

Guimarães, digitei.

Porto dos Gaúchos, 14 de setembro de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010047-61.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

NILTON FLAVIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Diante da certidão nº 15352001, impulsiono os autos a fim de intimar o 

exequente para manifestar nos autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010082-21.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (ADVOGADO(A))

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que diante da certidão retro, impulsiono os autos a fim de intimar o 

exequente para manifestar nos autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010010-34.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO (EXEQUENTE)

RODRIGO CARLOS BERGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do executado, motivo pelo qual 

impulsiono os autos a fim de intimar o exequente para manifestar no feito, 

no prazo de 10 dias. Porto dos Gaúchos/MT, 14 de setembro de 2018.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40022 Nr: 706-61.2014.811.0017

 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: Marcia Emilia Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de intimar o D. 

Advogado José Genilson Brayner, OAB/MT 19.179-A, da decisão judicial 

que deferiu o pedido de desarquivamento para extração de cópias, pelo 

prazo legal de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41034 Nr: 1572-69.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Nonemacher, Mauri Paulo Santin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A

 VISTOS.Em análise ao petitório retro, entendo que o disposto no art. 833, 

IV, do CPC de 2015, não pode servir de escudo protetor à inadimplência, 

de forma a que, tratando-se de devedor assalariado, se veja totalmente 

imune às consequências do débito assumido, tornando vazia a finalidade 

legal de satisfação do credor e da solução do conflito posto em Juízo.Essa 

assertiva pode ser aplicada, visando-se em especial o princípio da 

efetividade, segundo o qual o processo deve apresentar-se como 

instrumento apto para resolver o litígio. Por outro lado, o executado deve 

responder por seus débitos sem, no entanto, comprometer o seu sustento 

e de sua família, de modo que a execução, ex vi legis, deve ser procedida 

de maneira que menos lhe seja gravosa. 10.05.2013, unânime, DJe 

15.05.2013).Nesse diapasão, considerando-se os elementos existentes 

nos autos, considerando ainda o valor de R$ 12.360,80 (doze mil, 

trezentos e sessenta reais e oitenta centavos) penhorado anteriormente 

em sua conta-salário, entendo que a penhora no percentual de 30% em 

conta corrente de titularidade do executado, não lhe trará prejuízos a sua 

subsistência e da sua família, sem contar que, essa medida ao mesmo 

tempo protege os direitos creditícios do exequente.Com tais 

considerações, DEFIRO o requerimento de fls. 103/105, determinando a 

expedição de ofício ao empregador do executado, sendo a empresa 

AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA, CNPJ Nº 00.315.457/0022-10, localizada 

na Rodovia MT 322 Km 57 s/nº, nesta urbe, até o limite do valor exeqüendo 

(R$ 400.265,74 – quatrocentos mil, duzentos e sessenta e cinco reais e 

setenta e quatro centavos), devendo a empresa proceder a tais 

descontos (30% trinta por cento) sobre o salário do executado Tiago 

Nonemacher, mantendo os valores reservados, para que posteriormente o 

exequente proceda como bem lhe aprouver, para fins de levantamento do 

valor junto à empresa empregadora, sendo tudo informado nestes autos 

pela parte exequente.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16167 Nr: 451-16.2008.811.0017

 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 José Mendes Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “POSTO ISSO, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido autoral e condeno o Instituto Nacional de Seguro 

Social - INSS a conceder a aposentadoria rural por idade a Sra. MARIA 

JOSÉ MENDES GALVÃO, na base de um salário mínimo mensal, devida 

desde a data da citação, ou seja, 28/04/2008, o que faço com fulcro 

assente no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo-se 

o feito, com resolução de mérito. Os valores já percebidos a título de 

amparo social do idoso, no aludido período, devem ser descontados, 

cabendo ao autor optar por um dos benefícios, pois a cumulação de 

ambos é incabível.”Por conta da sentença supracitada, a ora autora 

descontou os valores percebidos pelo LOAS desde 28/04/2008, tanto que 

executou apenas o saldo remanescente de R$ 1.043,54 (fls. 193 e 188). 

Portanto, como na presente demanda houve a condenação ao pagamento 

de pensão por morte a partir de 22/10/2008, os valores recebidos em 

virtude do benefício de amparo social no mesmo período já foram objeto de 

dedução nos autos da ação de aposentadoria rural por idade. Em vista 

disso, não há falar em duplicidade de pagamento de benefícios 

previdenciários. Por conseguinte, inexiste excesso de execução. Em que 

pese o lapso temporal transcorrido desde que protocolado o requerimento 

de cumprimento de sentença, o contador judicial acostou aos autos 

memória de cálculo atualizada do crédito, em consonância com o disposto 

na sentença e no v. acórdão, utilizando o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal (fls. 198/200). Isto posto, REJEITO a impugnação ao cumprimento 

de sentença oposta, e homologo os cálculos às fls. 198/200, mantendo-se 

íntegro o processo executivo. 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$ 2.182,06).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32128 Nr: 759-47.2011.811.0017

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leuzipe Domingues Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Naves Mendonça Vilela, Sandro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se acerca das certidões de 

fls. 89-90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33922 Nr: 15-18.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. da R. Costa Materiais para Construção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Boa Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR à 

Autora, na pessoa de sua D. Advogada constituída nos autos, para 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, bem como informar o 

atual endereço da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43335 Nr: 454-24.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

autora para apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 

72-76, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38220 Nr: 2048-44.2013.811.0017

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdS, VLdAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 38220

Vistos em correição.

Diante a certidão de fls. 83/84, DEFIRO o requerido à fls. 85, e nomeio 

como curadora especial à Requerida Thaisa de Araújo Abreu, citada por 

edital, a Dra. Kelly Veras Lemos Miyamoto, inscrita na OAB/PR sob o n.º 

81183, dê-se vistas para apresentar contestação, no prazo legal.

 Registre-se: a presente nomeação se faz necessário, uma vez que a 

Defensoria Pública está patrocinando os interesses da parte autora.

 Desde já, arbitro honorários em 4 (quatro) URH, conforme preceitua a 

tabela da OAB, a ser suportados pelo Estado do Mato Grosso, 

relevando-se os parâmetros da CNGC, devendo ser expedida certidão ao 

final.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

As providências.

São Félix do Araguaia - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 41035 Nr: 1573-54.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Lucena da Silva, João Cleber 

Theodoro Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:20220/O

 Vistos, em correição.

Os presentes autos necessitam de estudos aprofundados incompatíveis 

com as atividades correcionais, desta forma, retornem os autos conclusos 

após o término da correição, consoante item 1.2.12.5,V, da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 40391 Nr: 1006-23.2014.811.0017

 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: Marcos Antonio Miranda Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Santo Antonio - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antônio Queiroz 

Fullin - OAB:11116

 Autos n. 1006-23.2014.811.0017 – Cód. 40391

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de ação de Reclamação Trabalhista proposta por Marcos 

Antônio Miranda Sousa em desfavor do Município de Novo Santo Antônio – 

MT – onde pleiteia recebimento de remuneração deixada de receber e, 

demais vantagens, no período de labor quando esteve ligado ao quadro de 

servidores do Requerido.

Inicial recebida à fl. 13 determinou-se a citação da parte contraria.

 Procuradoria do Município apresentou contestação, como se verifica às 

fls. 18/38.

À fl. 133, o Juiz à época determinou intimação das partes, para 

manifestarem às provas que pretendem produzir.

Instados a especificar as provas que pretendiam produzir, as partes 

litigantes pugnaram pela produção de prova testemunhal (fls. 134/135 e 

136/138), ao passo que analisando o feito, entendo pertinente designá-la.

 Com isso:

DESIGNO, pois, Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

26/03/2019 às 16h30min (MT). Fixo como ponto controvertido o período 

laborado pelo autor junto ao Requerido e, as vantagens funcionais do 

requerente deixadas de ser percebidas.

 Deve ainda ser advertida para que procedam em conformidade com o 

artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ela arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intimem-se as partes da data designada para a audiência.

Cumpra-se.

Intime-se

Às providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 14 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.: 42714 Nr: 3-96.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Digues dos Reis, Osvaldo Levino de 

Oliveira e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

CÓDIGO Nº 42714

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Ante o decurso de tempo verificado entre a última manifestação do 

Exequente acostada aos autos (fls. 55/57) até a presente data, INTIME-SE 

o mesmo para que promova a atualização do débito da Executada, após, 

retornando os autos imediatamente conclusos ao Gabinete, para fins de 

pesquisa de valores e bens registrados em nome da parte Executada, 

junto aos Sistemas BACENJUD.

Às providências.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

São Félix do Araguaia/MT, 13 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 16670 Nr: 1434-15.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Ferreira Jerônimo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Telles Costa Soares 

- OAB:3761-TO, Romes da Mota Soares - OAB:4781-A
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 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO Nº 2008/232 

(16670)

REQUERENTE: MOACIR FERREIRA JERÔNIMO

 REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT

 SENTENÇA

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO 

ajuizada por MOACIR FERREIRA JERÔNIMO em face do MUNICÍPIO DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA, todos devidamente qualificados nos autos.

Sustenta o Autor, em apertada síntese, que “foi admitido em fevereiro de 

2003, sendo lotado na Secretaria Municipal de Obras, conforme se faz 

prova coma as notas de empenho, forma pela qual recebia seus salários, 

sempre exercendo suas atividades com responsabilidade e esmero, 

nunca tendo cometido qualquer falta que o desabonasse”. (sic. fls. 09/10)

Contudo, aduz que, em fevereiro de 2005, “exercendo suas atividades 

habituais, foi designado para compor uma equipe para consertar a bomba 

de captação de água, junto ao rio Araguaia e, nesta função, sofreu 

acidente de trabalho, provocando uma lesão no primeiro dedo do pé, em 

decorrência de estar laborando sem os devidos equipamentos de 

segurança, que obrigatoriamente devem ser fornecidos pelo empregado, 

de tal acidente resultou na perda do primeiro dedo do pé direito”. (sic. fls. 

10/11)

Argumenta ainda que, em razão do acidente mencionado, buscou 

atendimento médico, porém suas tentativas foram infrutíferas, no sentido 

de salvar o dedo o qual após longo tempo de tratamento, acabou mutilado.

Nesse cenário, pugnou pela procedência dos pedidos com o fito de 

condenar a parte Requerida ao pagamento a título de dano moral o valor 

de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos estéticos no valor de 

R$100.000,00 (cem mil reais).

Com a inicial (fls. 08/16), juntou procuração e documentos de fls. 17/59.

Recebida a inicial (fl. 61), foi deferido os benefícios da justiça gratuita, bem 

como, determinada a citação da parte requerida.

Devidamente citado (fl. 63), o requerido apresentou contestação às fls. 

64/77, requerendo a improcedência da inicial, sob a argumentação de que 

não existe prova do nexo causal da ilicitude do fato, dando-se por 

completa descaracterização de qualquer imputação atribuída ao 

contestante, requerendo por fim, em caso de condenação, seja ela sob a 

luz da culpa concorrida.

A parte autora apresentou impugnação às fls. 79/82.

Em seguida foi determinada a intimação das partes para que 

especificassem as provas que pretendiam produzir (fl. 86), oportunidade 

em que a parte reclamada pugnou pela realização de perícia médica, bem 

como pela inquirição das testemunhas.

Realizada audiência de instrução e julgamento (fl. 105), foram ouvidas as 

testemunhas e, no final, a advogada da requerida reforçou o pedido de 

realização de perícia médica.

Deferida a produção de perícia médica à fl. 110.

Laudo pericial aportado à fl. 117.

Em seguida, intimadas às partes para se manifestarem nos autos acerca 

da perícia, sendo apresentadas manifestações de ambas as partes (fls. 

112 e 127/128).

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo a analisar o MÉRITO.

Após análise detida dos autos, sopesadas as provas produzidas e 

avaliando o conteúdo jurídico referente ao tema em debate, tenho que a 

ação deve ser julgada parcialmente procedente. Senão vejamos.

Conforme relatado, cuida-se de ação de indenização por danos morais e 

estéticos em decorrência do acidente de trabalho sofrido pelo servido que 

teve seu dedo do pé direito amputado por força da negligência do ente 

público que deixou de oferecer ao autor (servidor) condições de trabalho 

que se revelassem seguras e adequadas, aptas a evitar ou minimizar tal 

infortúnio.

Com efeito, de acordo com Carta Constitucional, a responsabilidade do 

ente público, em regra, é apurada objetivamente, independente de análise 

de culpa, conforme prescreve art. 37, § 6º, da CF/88, in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:

§ 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.”

Para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado não se exige 

culpa ou dolo, mas apenas uma relação de causa e efeito entre o ato 

praticado pelo agente e o dano sofrido. Também não é necessário que o 

ato praticado seja ilícito, muito embora deva ser antijurídico.

Desta feita, a Administração Pública assume o risco e responde civilmente 

pelos danos por ventura causados injustamente por seus agentes na 

realização de determinada atividade administrativa.

 A propósito, é o que já assentou a Corte Suprema, senão vejamos:

 RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE QUE ACOMETE SERVIDOR 

PÚBLICO CIVIL. CONSEQÜÊNCIAS PERMANENTES. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVA. I - O recorrido, 

servidor público civil, teve membro inferior permanentemente lesado em 

razão de acidente de trabalho. O Tribunal a quo, a par de considerar a Lei 

n.º 8.112/90 para a solução da controvérsia, teve em conta o que disposto 

no art. 37, § 6.º, da Constituição da República. Asseverou que além dos 

direitos garantidos ao servidor público pela legislação infraconstitucional, 

existe também o amparo previsto na constituição para a vítima de ato 

lesivo do Estado, o qual tem responsabilidade objetiva pela reparação do 

dano. II - Para a demonstração do dissídio jurisprudencial, é necessário, 

entre outros cuidados, o cotejo analítico dos casos confrontados, com a 

indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos 

confrontados. No presente caso, a comprovação da semelhança dos 

casos confrontados depende do reexame de prova. Avaliar a extensão do 

dano sofrido, sua repercussão na esfera moral do recorrida, a 

capacidade econômica das partes, entre outros fatores necessários para 

a exata delimitação da extensão do dano e do adequado valor destinado a 

repará-lo, implicaria afronta ao disposto na Súmula n.º 7/STJ. (AgRg no 

REsp 839.384/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 12/09/2010, DJ 05/10/2006, p. 269)

 No caso em tela, portanto, aplica-se a responsabilidade civil objetiva do 

Estado, sob a forma da teoria do risco administrativo, vez que a 

municipalidade não logrou êxito em comprovar que, na época dos fatos, 

fornecia equipamento de segurança aos seus servidores, a fim de garantir 

a segurança do trabalhador durante a execução dos serviços braçais.

Ademais, in casu, não há qualquer prova quanto à caracterização de 

culpa exclusiva da vítima, mas sim resta indubitável a responsabilidade do 

ente municipal, restando patente a sua negligência, sendo certo que era 

de sua obrigação oferecer ao autor condições de trabalho que se 

revelassem seguras e adequadas, aptas a evitar ou minimizar tal 

infortúnio, o que não fez.

Além do mais, restou evidenciado pelo laudo pericial realizado pela médica, 

Dra. Daiane Schilo Araújo, que a amputação do dedo ocorreu “após 

trauma pé, evoluiu c/ infecção, resultando em amputação”. (fl.117)

 Dessa forma, não há como se excluir a responsabilidade do Município ou, 

ainda, que se falar em caso fortuito já que o risco de acidentes como o 

sofrido pelo autor é previsível diante da atividade laboral desenvolvida.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Apelação Cível Responsabilidade civil Autor que perdeu a visão do olho 

direito em razão de acidente durante o exercício de sua função Sentença 

de parcial procedência Recursos voluntários do autor e do Município Nexo 

causal comprovado entre a perda da visão de caráter irreversível e o 

acidente de trabalho ocorrido Ausência de comprovação, por parte do 

Município, de que fornecia o equipamento de segurança e fiscalizava seu 

uso Responsabilidade pelo evento danoso configurada Obrigação de 

indenizar Valor da indenização majorado para R$ 30.000,00, montante 

suficiente para minorar os transtornos suportados pelo autor e 

desestimular a conduta omissiva Danos estéticos englobados pelos danos 

morais. (TJ-SP - APL: 9178290692009826 SP 9178290-69.2009.8.26.0000, 

Relator: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 28/05/2012, 6ª 

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/06/2012)

 ADMINISTRATIVO.ACIDENTÁRIO. INDENIZAÇÃO PELO DIREITO COMUM. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ERA DETENTOR DO CARGO DE MOTORISTA DE 

CAMINHÃO. ACIDENTE DO TRABALHO. PERDA PARCIAL DA VISÃO 

(OLHO ESQUERDO). IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE TAL FUNÇÃO. 

PROVA PERICIAL NESSE SENTIDO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE 

LABORATIVA. AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E DE 

SEGURANÇA PARA O TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS, ALIADO À 

CULPA IN VIGILANDO DA MUNICIPALIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO. 

DANO MORAL COMPROVADO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. 
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(TJ-SC - REEX: 158669 SC 2009.015866-9, Relator: Vanderlei Romer, Data 

de Julgamento: 02/09/2012, Primeira Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: Reexame Necessário n. , de Correia Pinto)

Dessa forma, tratando-se de alegação de omissão/negligência por parte 

do ente público, instaurou-se um regime jurídico da responsabilidade do 

Poder Público de cunho estritamente privado, sem a necessidade de 

demonstração da culpa individual do funcionário ou órgão responsável, 

mas sim do funcionamento defeituoso do dever, do qual advenha dano, na 

espécie, da ineficiência na adequação de condições de trabalho.

 Desse modo, comprovado o dano (conduta comissiva/omissiva), o nexo 

causal e a culpa, resta caracterizada a responsabilidade do ente público 

em indenizar.

Feito isso, passo analisar os pedidos de indenização por danos morais e 

estéticos.

No que concerne à indenização por dano moral, o direito resta consagrado 

por força de dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, incisos V e X) e doutrina 

e a jurisprudência já se manifestaram a respeito do alcance desses 

dispositivos.

Caio Mário da Silva Pereira comentou: “A Constituição Federal de 1988 

veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do dano moral... 

Destarte, o argumento baseado na ausência de um princípio geral 

desaparece. E, assim, a reparação do dano moral integra-se 

definitivamente em nosso direito...” (In “Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. 

Saraiva, pág. 407).

Dessa forma, como a indenização por dano moral objetiva atenuar o 

sofrimento, físico ou psicológico, decorrente do ato danoso que atinge 

aspectos íntimos e sociais da personalidade humana, tenho que no caso 

sob análise, os danos morais são devidos.

Quanto a reparação por dano estético, imperioso ressaltar que este se 

trata de uma modalidade de dano moral, cuja configuração exige 

transformação permanente na aparência externa da pessoal, ou seja, 

envolvem deformidade física capaz de provocar repugnância, desgosto 

ou humilhação.

O dano estético ora alegado é pretendido em razão da perda do membro 

inferior do autor, o qual deixou sequelas e deformidade física 

constrangedora, razão pela qual deve ser reconhecido.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

e, via de consequência, CONDENO o requerido MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA ao pagamento a título de danos morais o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) e a título de danos estéticos o valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), ambos os valores corrigidos desde o evento 

danoso (fevereiro de 2005), devendo, contudo, na correção monetária e 

nos juros moratórios, incidirem os índices oficiais de remuneração básica 

da caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, utilizar o INPC até 30 

de junho de 2009 e, após, os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, até 25 de março de 2015 e, a 

partir de então, IPCA-E.

Em face da sucumbência, CONDENO à parte demandada nos honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, forte no art. 85, § 

2º do CPC, sopesadas a ausência de complexidade, ausência de dilação 

probatória e considerando o zelo profissional e o tempo exigido para o 

serviço.

DEIXO de condenar o ente municipal ao pagamento das custas 

processuais.

Por derradeiro, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal, REMETAM-SE os autos à Superior 

Instância, em vista do REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA, nos termos 

do artigo 496, I do Código de Processo Civil.

 Às providências.

São Felix do Araguaia/MT, 13 de setembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 34164 Nr: 181-50.2012.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luis Ramos Pompeu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APROSUM - Associação dos Produtores 

Rurais Área Suiá Missú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor André Fernandes Pompeu 

- OAB:298220/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo de Barros Bedran - 

OAB:24900/GO

 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – CÓDIGO Nº 34164

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

INTIME-SE a Requerente para se manifestar, no prazo de 05 dias, quanto 

ao teor da Certidão de fls. 96.

CUMPRA-SE.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 13 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.: 43574 Nr: 625-78.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluizio Viana Dary

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Federal e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:10.337 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO ANULATÓRIA – CÓDIGO Nº 43574

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal.

PROMOVA o Senhor Gestor o encarte da Certidão da Publicação da 

Intimação do Despacho de fls. 182, na forma do disposto no artigo 530 da 

CNGC.

 Após, INTIME-SE o Requerente para especificar provas, na forma do 

Despacho de fls. 179.

CUMPRA-SE.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 13 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45021 Nr: 1455-44.2015.811.0017

 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: JPBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 Requerente: JOÃO PEDRO BARBOSA NOGUEIRA

Requerido: Adão Soares Nogueira

S E N T E N Ç A

I – Relatório

JOÃO PEDRO BARBOSA NOGUEIRA propôs a presente AÇÃO 

ANULATÓRIA DE PATERNIDADE DO REGISTRO CIVIL em face de ADÃO 

SOARES NOGUEIRA.

Aduz que quando tinha 04 (quatro) anos, se submeteu a exame de DNA 

juntamente com o requerido para a confirmação da paternidade, tendo o 

referido exame dado negativo.

 Daquela ocasião até hoje o requerente e o requerido não mais tiveram 

uma relação de pai e filho, considerando ainda que o requerido reside em 

outro Município.

 Depreende-se que até o presente momento, consta o requerido como pai 

do requerente em sua certidão de nascimento, afirmando o autor que entre 

eles não se desenvolveu nenhuma filiação socioafetiva. Em momento 

posterior, o referido exame de DNA foi repetido, tendo novamente 

resultado em “negativo”.

Diante disto, pretende o autor que seja retirado o nome do requerido como 
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pai e do patronímico que dele adveio, cancelando-se o reconhecimento 

paternal, haja vista que não se configurou a filiação socioafetiva entre 

eles.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 07/16.

Às fls. 17, foi deferida a assistência judiciaria gratuita e determinou-se a 

citação da parte requerida.

O requerido, devidamente citado (fls. 20), apresentou resposta às fls. 

21/22.

O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido (fls.30).

É o relatório.

 Decido.

II - Fundamentação

2.1 - Da paternidade

Depreende-se dos autos, em análise ao laudo pericial, que o requerido não 

é pai biológico do requerente.

2.2 – Do vínculo sócio-afetivo

Em que pese a ausência de realização de estudo psicossocial nos autos, 

pela afirmação da parte autora e a não insurgência por parte do requerido, 

o qual concorda com a retirada de seu patronímico do registro civil do 

autor.

 Dessa forma, demonstrado está que o requerido não possui vinculo com 

o seu pai registral.

Neste sentido:

CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. 

INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO. EXCLUSÃO DA PATERNIDADE. 1. É 

direito do pai registral esclarecer suas dúvidas acerca da paternidade 

legalmente assumida no curso de relacionamento estável. 2. Comprovada 

a exclusão genética do suposto pai, após realização de exame de DNA, a 

lei faculta ao indigitado pai a sua exclusão do registro de nascimento 

daqueles que, até então, supunha ser geneticamente seus filhos.

 É certo que a paternidade não cinge-se em vínculo meramente biológico, 

porém, para que se imponha ao pai registral o dever de continuar a haver 

como seus, filhos de outrem, os quais descobriu somente após o exame 

de DNA que não o são, é imprescindível que entre suposto pai e filhos haja 

vínculo afetivo, amparado em afetuosa convivência. 4. A paternidade 

socioafetiva deriva de convívio amigável e afetuoso entre pais e filhos, 

não podendo ser imposta ao pai registral que nunca conviveu com os 

filhos por ele assumidos no passado e que enganosamente supunha 

serem seus. 5. Recurso conhecido e provido. (20070710146908APC, 

Relator NILSONI DE FREITAS, 2ª Turma Cível, julgado em 24/03/2010, DJ 

15/04/2010 p. 66)

Destarte, considerando que sequer há resistência por parte do requerido 

em relação ao pedido do autor, despicienda maiores ponderações.

2.3 - Da anulação do registro

A anulação do registro da parte autora é consequência lógica a ação 

anulatória em apreço.

O pai registral devidamente citado não manifestou qualquer impugnação 

acerca do pedido, conforme mencionado.

Desta feita de se anular o registro da parte autora na parte atinente à 

paternidade ali declarada.

III - Dispositivo

 Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para:

a) anular parcialmente o registro de nascimento da parte autora JOÃO 

PEDRO BARBOSA NOGUEIRA na parte atinente à paternidade ali 

declarada, determinando sua retificação e exclusão do atual patronímico e 

nome do pai registral, bem como dos avós paternos.

b) Que se promova a retificação do nome do requerente, que passará a 

se chamar JOÃO PEDRO BARBOSA.

Expeçam-se os competentes mandados.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia/MT, 13 de Setembro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16284 Nr: 1110-25.2008.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Pereira dos Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 16284

 Decisão

 Vistos, etc.

 Verifica-se que, após a expedição das RPV’s, o INSS acostou aos autos 

os comprovantes de depósito dos respectivos valores (fls. 312 e 317).

 Em vista disso, expeçam-se os Alvarás para levantamento dos valores 

em favor da parte exequente (fl. 312) e do seu causídico (fl. 317).

 Após, tornem os autos conclusos para extinção da execução pelo 

pagamento.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 13/09/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45694 Nr: 1840-89.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilma Pereira dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os embargos, 

extinguindo-se o presente feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará 

com metade dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor complementar depositado (R$ 3.926,76 – fls. 08/09). Tendo 

em vista os comprovantes de depósito acostados aos autos às fls. 08/09, 

expeçam-se os alvarás eletrônicos, separadamente, para levantamento 

dos valores remanescentes em favor da parte exequente (R$ 3.513,24), e 

o relativo aos honorários em favor do advogado (R$ 413,52). Em contínuo, 

tornem os autos conclusos para a extinção pelo pagamento. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. São Félix do Araguaia-MT, 13 de setembro de 

2018.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132398 Nr: 2153-50.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Rodolfo Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 132398

 Decisão

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido da autarquia executada formulado às fls. 62/65, haja 

vista que o exame da questão foi objeto da sentença que julgou 

improcedentes os embargos à execução. Ao passo que também foi 

negado seguimento ao recurso interposto, operando-se o trânsito em 

julgado. Assim, não pode esta magistrada alterar a decisão para admitir a 

exclusão de eventuais valores pagos a titulo de benefício previdenciário, 

sob pena de infringir a coisa julgada.

 No mais, a autarquia requerida informou a propositura de ação rescisória 

da decisão do relator que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento, 

com fundamento em erro de fato, nos termos do artigo 966, §2.º, II, do CPC 

(fls. 67/81), pugnando pelo deferimento da tutela provisória de urgência 

para suspensão da execução (fls. 66/1).

 Vale lembrar que, em se tratando de decisão monocrática do relator, a 

competência para o processamento e julgamento é do Tribunal ao qual 

estiver vinculado. Desse modo, na hipótese em comento, a ação rescisória 

deve ser interposta diretamente no Tribunal Regional Federal da 1.ª 

Região.

 Outrossim, consoante o disposto no artigo 969 do CPC, a propositura de 

ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, 
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ressalvada a concessão de tutela provisória de urgência.

 Em vista disso, intime-se o INSS para que comprove nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se com o recebimento da ação rescisória houve o 

deferimento da tutela provisória de urgência para suspensão da execução 

quanto ao valor controverso. Caso contrário, a execução seguirá em seus 

ulteriores termos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 12/09/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41359 Nr: 1852-40.2014.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Businessincorp Empreendimentos e Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Theobaldo André Begrow, Rosimeire Arruda 

Begrow, Ilo Leandro Begrow, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A, RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - OAB:18030/O

 Ante o exposto, recebo os embargos de declaração para sanar a 

obscuridade da decisão de fls. 836/839, FAZENDO CONSTAR, no 

penúltimo parágrafo, o seguinte:“Determino o revigoramento da liminar, 

com a reintegração do autor na posse da área esbulhada indicada à fl. 

258, sem prejuízo da manutenção em seu favor da proteção possessória 

sobre a totalidade da Fazenda Recanto da Lagoa Bonita, nos termos da 

decisão proferida em sede de agravo de instrumento. Ressalto, por fim, 

que os requeridos estão impedidos de novos atos de turbação ou esbulho 

sobre qualquer área integrante da Fazenda Recanto da Lagoa Bonita, cuja 

posse foi reconhecida e conferida à parte autora, sob pena de 

descumprimento da liminar e adoção das medidas legais pertinentes.” No 

mais, permanece a decisão como está lançada. Cumpra-se.Intime-se.São 

Félix do Araguaia/MT, 14/09/2018.Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 34782 Nr: 837-07.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE EXECUÇÃO – CÓDIGO Nº 34782

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

DEFIRO o pleito de fls. 49.

PROMOVA-SE consulta ao Sistema INFOJUD, a fim de localizar as 03 

últimas declarações de imposto de renda da parte devedora e da 

declaração sobre operações imobiliárias - DOI.

 Efetuada as providências a cima, INTIME-SE a parte Exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender de direito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 14 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.: 12541 Nr: 1346-45.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecides Milhomem de Cirqueira, Alzeni 

Cirqueira Milhomem, Luiza Nogueira Milhomem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iron Francisco da Silva - 

OAB:7137-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 PROCESSO DE EXECUÇÃO – CÓDIGO Nº 12541

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

DEFIRO o pleito de fls. 86/87.

PROMOVA-SE consulta ao Sistema INFOJUD, a fim de verificar a 

existência de bens passíveis de penhora em nome da parte Executada, 

verificando as suas últimas Declarações de Imposto de Renda, da 

Declaração Sobre Operações Imobiliárias – DOI e Declaração de Imposto 

Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR.

 Efetuada as providências a cima, INTIME-SE a parte Exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender de direito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 14 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.: 5085 Nr: 250-39.1999.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorilio Emidio Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ulindinei Araújo Barbosa - 

OAB:3252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL – CÓDIGO Nº 5085

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

DEFIRO o pleito de fls. 84/86.

PROMOVA-SE consulta ao Sistema INFOJUD, a fim de localizar as últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada.

OFICIE-SE, também, a Receita Federal requisitando cópia do Dossiê 

Integrado e da Declaração Sobre Operações Imobiliárias - DOI.

 Efetuada as providências a cima, INTIME-SE a parte Exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender de direito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 14 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.: 33758 Nr: 2489-93.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albenes Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SCHEMBEK SOUZA - 

OAB:19907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL – CÓDIGO Nº 33758

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

DEFIRO o pleito de fls. 40.

PROMOVA-SE a consulta ao Banco Central via BACENJUD - 2.0, acerca 

de informação da existência de ativos em nome do Executado, e em 

havendo valores, que seja promovido o bloqueio desses até o valor 

indicado no Relatório de Valores das Dívidas atualizado.

Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até que 

se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central (art. 512, § 2º do CNGC).

Restando infrutífera a penhora online, PROMOVA-SE consulta aos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD, a fim de localizar valores e veículos 

passíveis de penhora registrados em nome da parte executada.

Em sendo positiva a diligência, DETERMINO a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos veículos bastem para a 

quitação do débito, devendo ser procedida à penhora dos mesmos 

mediante termos nos autos, INTIMANDO-SE a parte Executada para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Efetuadas as providências acima, INTIME-SE a parte Exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender de direito.
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INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 14 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.: 134775 Nr: 1317-43.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. da Silva Reis - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL – CÓDIGO Nº 134775

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

DEFIRO o pleito de fls. 21/22.

PROMOVA-SE a consulta ao Banco Central via BACENJUD - 2.0, acerca 

de informação da existência de ativos em nome do Executado, e em 

havendo valores, que seja promovido o bloqueio desses até o valor 

indicado na Certidão de Dívida Ativa atualizada.

Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até que 

se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central (art. 512, § 2º do CNGC).

Restando infrutífera a penhora online, PROMOVA-SE consulta ao Sistema 

RENAJUD, a fim de localizar veículos passíveis de penhora registrados em 

nome da parte executada.

Em sendo positiva a diligência, DETERMINO a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos veículos bastem para a 

quitação do débito, devendo ser procedida à penhora dos mesmos 

mediante termos nos autos, INTIMANDO-SE a parte Executada para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Efetuadas as providências acima, INTIME-SE a parte Exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender de direito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 14 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.: 42340 Nr: 2626-70.2014.811.0017

 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 Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Aparecido da Silva, Sebastião Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO MONITÓRIA – CÓDIGO Nº 42340

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

DEFIRO o pleito de fls. 59/60.

PROMOVA-SE a consulta aos Sistemas BACENJUD e INFOJUD, acerca de 

endereços atualizados dos Requeridos.

Efetuadas as providências acima, INTIME-SE a parte Exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender de direito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 14 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 40931 Nr: 1485-16.2014.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ediane Mendes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simirany Bueno de Castro - 

OAB:5880A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samir Badra Dib - OAB:5.205

 PROCESSO Nº 186-67.2015.811.0017 (42931)

REQUERENTE: WANDERLEY IDERLAN PERIM

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ALTO DA BOA VISTA

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos ajuizada por 

Wanderley Iderlan Perim em face do Município de Alto da Boa Vista, na 

qual alega, em resumo, que tomou conhecimento da Ação de Improbidade 

Administrativa nº 1440-12.2014.811.0017, em tramitação neste juízo, na 

qual foi imputada ao autor a prática atos ímprobos na utilização de verbas 

do Ministério da Saúde.

Por isso, ajuizou a presente ação requerendo o acesso aos documentos 

que entende necessários para a elaboração de sua defesa na ação 

principal.

À fl. 22 foi deferido a exibição pretendida e determinado a citação da parte 

requerida para contestar a ação no prazo legal.

O Município de Alto da Boa Vista apresentou a documentação pleiteada 

pelo autor às fls. 23/74.

Instado a se manifestar quanto aos argumentos e documentos juntados 

pelo município requerido, o autor manteve-se inerte, tendo o prazo 

decorrido “in albis”, conforme certidão de fl. 78.

É o relatório.

 Cabível o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, porquanto suficiente a prova documental 

colacionada aos autos.

 Não foram apresentadas questões preliminares. Presentes todos os 

pressupostos processuais e condições da ação, passo ao mérito.

Verifica-se que o réu apresentou os documentos solicitados 

espontaneamente, afirmando, inclusive, que tais documentos já estavam 

disponibilizados na Ação de Improbidade Administrativa em apenso.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido o pedido e declaro 

exibidos os documentos às fls. 23/74 e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do 

Código de Processo Civil.

Considerando que não houve resistência à exibição dos documentos 

pleiteados, deixo de condenar o requerido em custas processuais e 

honorários sucumbenciais.

Após o trânsito, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

P.R.I.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 13 de setembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da Corregedoria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 39292 Nr: 121-09.2014.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noel Messias Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozaura Luz Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 PROCESSO Nº 121-09.2014.811.0017 (39292)

REQUERENTE: NOEL MESSIAS BENTO

REQUERIDO: ROZAURA LUZ OLIVEIRA

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Antecipação 

de Tutela ajuizada por Noel Messias Bento em face de Rozaura Luz 

Oliveira com Impugnação ao valor da causa pendente de julgamento 

autuado em apenso.

Posto isto, AGUARDE-SE o julgamento dos autos em apenso.

 Cumpra-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 13 de setembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes
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Juíza Auxiliar da Corregedoria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 35434 Nr: 1523-96.2012.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Millenium Papelaria e Materiais de Informática Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos José de Campos - 

OAB:14.526/MT, Rui Eduardo Sano - OAB:10.128/MT, Thiago Ribeiro - 

OAB:13293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 PROCESSO Nº 1523-96.2012.811.0017 (35434)

REQUERENTE: MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA 

LTDA-EPP.

REQUERIDO: MUNICIPÍO DE ALTO DA BOA VISTA

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Millenium Papelaria e 

Materiais de Informática Ltda – EPP em face do Município de Alto da Boa 

Vista, objetivando o pagamento do crédito no valor R$ 41.312,37 (quarenta 

e um mil, trezentos e doze reais e trinta e sete centavos).

O feito foi sentenciado às fls. 239/242, tendo sido julgado procedente a 

pretensão exordial para condenar a parte requerida a pagar o valor R$ 

41.312,37 (quarenta e um mil, trezentos e doze reais e trinta e sete 

centavos) acrescidos de juros legais de mora de 1% ao mês e correção 

monetária nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Às fls. 269/271 constam os Embargos de Declaração da parte autora e às 

fls. 274/278 os Embargos Declaratórios da parte requerida.

Isto posto, CERTIFIQUE-SE o Sr. Gestor a tempestividade dos declaratórios 

da parte requerida – fls. 274/278.

Após, INTIMEM-SE as partes para manifestação quanto aos embargos 

opostos.

Cumpra-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 13 de setembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da Corregedoria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 40003 Nr: 687-55.2014.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildete Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Francisco Ferreira, GEAP Plano de 

Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:, Eduardo da Silva Cavalcante - OAB:24923, Fernanda Dornelas 

Paro - OAB:46144

 PROCESSO Nº 687-55.2014.811.0017 (40003)

EXEQUENTE: ILDETE GOMES DOS SANTOS

EXECUTADO: ANTÔNIO FRANCISCO FERREIRA E GEAP PLANO DE 

SAÚDE.

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Ildete Gomes dos 

Santos em face de Antônio Francisco Ferreira, objetivando o cumprimento 

da sentença homologatória do acordo celebrado nos autos nº 2008/243 – 

Código 16778, o qual previa ao Executado a manutenção da Exequente no 

plano de saúde FASSINCRA.

Às fls. 56/58 consta a denunciação da lide pelo Executado à empresa 

GEAP Saúde, seu atual plano de saúde, a fim de acioná-la para incluir a 

exequente no plano ou em outro plano com as mesmas características do 

anterior.

À fl. 59 consta a decisão determinando a citação do denunciado para 

apresentação da defesa e a suspensão da tramitação do feito.

Às fls. 61/116 a empresa GEAP Autogestão em Saúde apresentou a 

Contestação à denunciação da lide alegando em preliminar a 

impossibilidade de denunciação da lide na fase executória e no mérito a 

impossibilidade de inclusão da ex-companheira ante à regulamentação 

firmada no convênio de adesão nº 001/2013 pactuado entra a União e a 

GEAP.

É o relatório.

Busca-se com a presente Execução o cumprimento do acordo, 

homologado por sentença judicial, pactuado na Ação de Separação 

Judicial nº 2008/243 em que constavam como partes Ildete Gomes dos 

Santos e Antônio Francisco Ferreira.

Nos termos do referido acordo o Executado deveria providenciar a 

permanência da Exequente no plano de saúde em que estava conveniado 

à época.

 Em que pese a alegação posta na denunciação da lide pelo Executado, 

não se pode olvidar que a fase executória não comporta tal modalidade de 

intervenção.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer as hipóteses de 

cabimento da denunciação da lide, a saber:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das 

partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi 

transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da 

evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em 

ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a 

denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for 

permitida.

§ 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo 

denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem 

seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo 

promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso 

será exercido por ação autônoma.

Sobre o assunto, ensina a doutrina que “das modalidades típicas de 

intervenção de terceiro previstas na Parte Geral do CPC (assistência, 

denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica e 'amicus curiae'), a 

assistência, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o 

'amicus curiae' são cabíveis no procedimento executivo” (DIDIER JÚNIOR, 

Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 7.ed. Salvador: ed. 

Juspodivm, 2017, v. 5, p. 327).

Portanto, incabível a denunciação da lide, pois o instituto é afeto ao 

processo de conhecimento, não sendo cabível na execução.

Posto isto, INDEFIRO a denunciação da lide promovida pelo executado, 

porquanto esta, que não seria cabível no bojo do procedimento executivo.

No mais, INTIME-SE o Executado para comprovar o cumprimento do julgado 

em execução.

Não havendo qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo 

e, após, INTIME-SE a Exequente para impulsionar o feito requerendo o que 

entender de direito.

INTIMEM-SE.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 13 de setembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da Corregedoria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 5156 Nr: 31-60.1998.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elagro Pecuária S/A, Fartura Agropecuária 

S.A, Wilson Lemos de Moraes Júnior, Luiz Fernando Leal Tegon, Geraldo 

Ferreira Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Jose do Nascimento - 

OAB:3.813-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Landolfo Vilela Garcia Junior 

- OAB:4352/MT, Luiz Eduardo de Ipanema Moreira - OAB:54500/RJ, 

Rubem Roberto Ribeiro - OAB:22.670-RJ

 PROCESSO Nº 31-60.1998.811.0017 (5156)

EXEQUENTE: LANDOLFO VILELA GARCIA JÚNIOR

EXECUTADO: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.
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Trata-se de Cumprimento de Sentença pela qual Landolfo Vilela Garcia 

Vilela requer o pagamento dos honorários de sucumbência deferidos às 

fls. 175/182.

A União foi citada para opor Embargos à Execução, mediante carga dos 

autos, no dia 12.09.2014, tendo manifestado concordância com o valor 

executado à fl. 243.

É o relatório.

Ante o exposto, PROMOVA o Senhor Gestor a requisição de pagamento, 

por meio do Sistema Eletrônico de Requisições de Pagamento - 

e-PrecWeb.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo

 INTIMEN-SE.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 11 de setembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da Corregedoria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 45825 Nr: 1891-03.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Socorro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Biondo Pompeu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, Joelma Rodrigues Alvares - OAB:19325 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – CÓDIGO Nº 45825

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

INTIME-SE a parte Autora para impugnação à Contestação no prazo legal.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 14 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.: 132312 Nr: 2116-23.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Fonseca Portugal, Elber José Duarte 

Portugal, Maria Nilza Fonseca Portugal, Maria Neusa Cirqueira Milhomem 

Portugal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewki - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

CÓDIGO Nº 132312

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Sobre a manifestação do Senhor Oficial de Justiça às fls. 69, DÊ-SE vista 

à parte Autora.

INTIME-SE.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 14 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.: 40230 Nr: 901-46.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

- INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julimar Soares Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

INTIME-SE a parte Exequente, 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, 14 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.: 14246 Nr: 1121-88.2007.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Oliveira Selmi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mário Delanhese, Eduardo Delanhese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlan Ferreira de Carvalho 

- OAB:26487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977/MT, Hans Norman Joesting - OAB:977-GO 1609-MT

 PROCESSO DE CONHECIMENTO – CÓDIGO Nº 14246

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

INTIME-SE o Apelado para apresentar as contrarrazões do Recurso de 

Apelação no prazo de 15 dias, a teor do disposto no art. 1010, § 1º do 

CPC.

 Após, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, § 3º do CPC).

CUMPRA-SE.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 14 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54783 Nr: 1155-67.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozinete Torres de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:14554-E, Laudison Moraes Coelho - OAB:19353/MT, 

RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21464/O - MT, Valeria 

Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, querendo, estando implantado o benefício, 

promova o andamento do feito para cumprimento da sentença, nos termos 

do artigo 534 s.s do CPC, no prazo legal, sob pena de arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14368 Nr: 33-05.2003.811.0098

 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: Onofre Willian da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Percelino Ferreira Mendonça, Valdir Ferreira 

Mendonça, Hélio Ferreira Mendes, Ronaldo Valis Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Thucydides Alvares - 

OAB:4552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso 
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Marcondes - OAB:15679, JOSÉ MAURÍCIO JORGE DA CUNHA - 

OAB:2493/MT, Juliana Fernandes Sá - OAB:16655/MT

 Certifico que em cumprimento ao Mandado de Intimação, referente ao 

Processo N.°: 33-05.2003.811.0098, que DEIXEI DE PROCEDER COM A 

VISTORIA DO IMOVEL supramencionado nos autos, tendo em vista que 

até o presente momento não fora recolhido o pagamento da diligência 

deste meirinho para o cumprimento do mandado.

Certifico ainda que, conforme dispõe o provimento 42/2013 c/c 04/2015, 

ambos da CGJ-MT, c/c a portaria Nº. 28/2015/CA da Comarca de Porto 

Esperidião – MT, para a realização do ato processual faz-se necessário o 

recolhimento de diligência no valor de R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito 

reais) – Serra da Graciosa –, devendo o mesmo ser verificado no site do 

TJMT, CPD (Central de Pagamento de Diligência), regulamentada pelo 

Provimento 7/2017 – CGJ. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54424 Nr: 876-81.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Candida dos Reis Poquiviqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos para cumprimento do disposto no 

artigo 1.010, § 1º do Código de Processo Civil, intimar a parte autora para 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31584 Nr: 1079-48.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Josefina Cezário Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13630/MT, RODOLFO 

MARCONI AMARAL - OAB:21464/O - MT, Valeria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos para cumprimento do disposto no 

artigo 1.010, § 1º do Código de Processo Civil, intimar a parte autora para 

apresentar impugnação a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59684 Nr: 110-23.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Massavi Hurtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 110-23.2017.811.0098

Código: 59684

Vistos.

Considerando o equivoco quanto à audiência designada para o dia 

19/09/2018, haja vista que deveria ter sido agendada/designada para 

18/09/2018, data em que será realizada várias audiências nesta Comarca, 

torna-se necessário a adequação de pauta para compatibilizar com outros 

compromissos previamente assumidos, qual seja, Reunião dos Assuntos 

Fundiários, na Comarca de São José dos Quatro Marcos – MT, na qual 

esta magistrada é titular.

Assim, REDESIGNO para o dia 13 de DEZEMBRO de 2018, às 16h10min, a 

audiência outrora aprazada nos autos, ante a indisponibilidade de data 

anterior.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 13 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60316 Nr: 539-87.2017.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVA JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 cNos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a certidão do Oficial de justiça, a seguir transcrita: Certifico que em 

cumprimento ao mandado de BUSCA E APREENSÃO, expedido pelo 

Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Porto Esperidião, referente o 

processo n.° 539-87.2017.811.0098, dirigi-me até o endereço mencionado 

no mandado, lá estando, não localizei o bem descrito no mandado; pelo 

que, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À BUSCA E APREENSÃO, em virtude 

que o proprietário do bem, segundo informações da Polícia Militar de Glória 

D’Oeste – MT, mudou-se para Comunidade Sonho Azul, município e 

Comarca de Mirassol D’Oeste – MT, podendo o bem ser localizado na 

usina onde trabalha. Devolvo o mandado, para os devidos fins. O referido 

é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61422 Nr: 1183-30.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Espinoza Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos para cumprimento do disposto no 

artigo 1.010, § 1º do Código de Processo Civil, intimar a parte autora para 

apresentar impugnação a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61368 Nr: 1140-93.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clesio Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos para cumprimento do disposto no 

artigo 1.010, § 1º do Código de Processo Civil, intimar a parte autora para 

apresentar impugnação a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63309 Nr: 686-79.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martina Sabore Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18996-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora sobre a proposta de acordo apresentada pelo 

requerido as fls. 26/27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62799 Nr: 360-22.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto 

Esperidião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos para cumprimento do disposto no 

artigo 1.010, § 1º do Código de Processo Civil, intimar a parte autora para 

apresentar impugnação a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61827 Nr: 1395-51.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamira Petea

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, impugnar a(s) 

contestação e documentos, no prazo legal..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62538 Nr: 186-13.2018.811.0098

 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): Romis Antonio Pinto, Suely Divina Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, gustavo rodrigues nicoladelli - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a certidão do Oficial de justiça, a seguir transcrita: Certifico que em 

cumprimento ao mandado de Citação, expedido pelo Meritíssimo Juiz de 

Direito desta Comarca de Porto Esperidião, referente o processo n.° 

186-13.2018.811.0098, dirigi-me até o endereço mencionado no mandado, 

lá estando, procedi à citação do executado, Sr. ROMIS ANTONIO PINTO, 

em 21/06/2018 às 07h44min; para que tome conhecimento da inicial, 

querendo, responda-a no prazo legal, e ainda, para que pague a dívida no 

prazo de 03 (três) dias; que ficou ciente, recebeu a contrafé e recusou-se 

a exarar sua assinatura no anverso do mandado.

 Certifico, outrossim, que dirigi-me até o endereço mencionado no 

mandado, lá estando, não localizei a executada, Sra. SUELY DIVINA 

CLEMENTE, me foi informado pelo executado Sr. Romis, que separou-se a 

muito tempo da executada e que a última notícia seria de sua localização 

em Goiânia – GO, não sabendo informar endereço completo, no entanto, 

informou que iria tentar localiza-la e informar no processo o endereço; 

pelo que, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À CITAÇÃO, em virtude que o 

mesmo não foi localizado. Devolvo o mandado, para os devidos fins. O 

referido é verdade e dou fé.

 Obs.: falta complementação de pagamento para o endereço correto 

constante no mandado, qual seja, Assentamento Alegrete, no valor de R$ 

644,00, devendo o mesmo ser efetuado através de guia de pagamento 

emitido através do site do TJMT, CPD (Central de Pagamento de Diligência), 

regulamentada pelo Provimento 7/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62942 Nr: 447-75.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CASADO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Glória D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:21370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos para cumprimento do disposto no 

artigo 1.010, § 1º do Código de Processo Civil, intimar a parte autora para 

apresentar impugnação a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61691 Nr: 1337-48.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Ortega dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício de Almeida Teixeira - 

OAB:15.073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos para cumprimento do disposto no 

artigo 1.010, § 1º do Código de Processo Civil, intimar a parte autora para 

apresentar impugnação a contestação no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29887 Nr: 940-33.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Pagliuca Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Mendes Vieira - 

OAB:143229, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Kleber de Souza 

Silva - OAB:8002, Mirian Correia da Costa - OAB:6361-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADALBERTO PAGLIUCA FILHO, Cpf: 

99751399815, Rg: 2415857, Filiação: Adalberto Pagliuca e de Damazia da 

Silva Pagliuca, data de nascimento: 25/07/1954, brasileiro(a), natural de 

Pereira Barreto-SP, casado(a), pecuarista. 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 o pedido formulado na 

denúncia para CONDENAR o réu ADALBERTO PAGLIUCA FILHO, 

devidamente qualificado nos autos, como incursos nas sanções do artigo 

16, caput, da Lei n° 10.826/2003.Passo a dosar a pena a ser aplicada ao 

réu, nos termos do art. 68 do Código Penal. Em atenção ao disposto no art. 

59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à 

espécie; o réu não é possuidor de maus antecedentes (fls. 255/256); 

poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do 

crime constitui possuir munições de uso restrito, o qual já é punido pela 

própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias estão 

relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; não houve 

consequências maiores à sociedade, o comportamento da vítima não há 

de ser valorado, sendo que esta em nada contribuiu para a ocorrência do 

crime.Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 

(três) anos de reclusão.Não concorrem circunstâncias atenuantes, 

agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno a 

pena definitiva do réu em 03 (três) anos de reclusão.Em atenção ao 
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critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, 

fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.O regime de 

cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3º 

do Código Penal, visto que a pena fixada é inferior a quatro anos e o réu 

não é reincidente, bem como considerando que as circunstâncias judiciais 

lhe são favoráveis.Estando preenchidos os pressupostos legais, substituo 

a pena do condenado por duas restritivas de direito, a serem 

especificadas pelo Juízo das Execuções Penais em audiência admonitória, 

com base no art. 44 do Código Penal.Havendo a substituição, não há falar 

em suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP).O réu poderá 

recorrer em liberdade, tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi 

substituída por restritivas de direito e que permaneceu solto durante toda a 

instrução processual.Deixo de condenar o réu nas custas e despesas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências:a)Lance o nome do réu no rol dos 

culpados;b)Expeça-se guia de execução definitiva do condenado;c)Em 

cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão;d)Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal; 

Determino o perdimento das munições apreendidas à fl. 40, as quais 

devem ser remetidas ao comando do exército, nos termos do disposto no 

art. 25 da Lei nº 10.826/2003 e da C.N.G.C.Tendo em vista os trabalhos 

realizados pelo causídico nomeado à fl. 261, arbitro 05 (cinco) URH a título 

de honorários advocatícios, a serem executados ulteriormente em face do 

Estado de Mato Grosso.Intime-se o acusado via edital, por ser 

revel.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.P.R.I.C.Porto 

Esperidião/MT, 14 de agosto de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 13 de setembro de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64277 Nr: 1243-66.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio José Domingues Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Belchior Rangel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:17649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Defiro o pedido do Exequente quanto às custas iniciais em consonância 

com (art. 98 §6º do NCPC) parcelamento em 6 (seis) vezes devendo ser 

efetuada o pagamento e juntado a primeira parcela no prazo em até 30 

(trinta) dias e as demais mensalmente .CITE-SE o devedor, via carta 

precatória no endereço apontado pela parte exequente em petição retro, 

para pagar em 03 (três) dias, o valor integral da dívida (art. 829 do CPC) 

ou, querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias, contabilizados a partir da data de juntada aos autos do 

mandado cumprido (art. 231, II do CPC) e artigos 914 e 915 também do 

CPC.Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, 

descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o 

valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como intimando o 

executado a respeito dos atos processuais praticados, conforme art. 154, 

V, art. 841 e seguintes do CPC.Intime-se a parte executada para que, no 

prazo para embargos, caso queira, uma vez reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

inclusive custas e honorários de advogado, requeira o parcelamento da 

dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, §1º do CPC).Intime-se o Exequente para recolher a diligência do 

Oficial de Justiça em 30 (trinta) dias.Expeça-se, a expensas do 

Exequente, certidão circunstanciada nos moldes do art. 828 do CPC, para 

fins de averbação. Efetuada as restrições, deverá a Exequente comunicar 

este juízo em 10 (dez) dias.Caso o Oficial de Justiça não encontre o 

executado, desde já DEFIRO o arresto de bens quantos bastem para 

g a r a n t i r  a  e x e c u ç ã o . . . . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 13 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64288 Nr: 1248-88.2018.811.0098

 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): Fernanda Marinho Rodrigues, Aparecido 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise inicial aos autos, observo preenchidos os requisitos (art. 319 e 

320 do CPC), bem como, não ser o caso de improcedência liminar da 

demanda (art. 332 do CPC), nem de indeferimento (art. 330 do CPC), bem 

como, art. 783 do CPC, razão pela qual recebo a missiva 

inaugural.CITEM-SE os devedores no endereço apontado pela parte 

exequente em petição retro, para pagar em 03 (três) dias, o valor integral 

da dívida (art. 829 do CPC), devidamente atualizado, no montante de R$ 

211.278,54 (duzentos e onze mil, duzentos e setenta e oito reais e 

cinquenta e quatro centavos), ou, querendo, opor-se à execução por meio 

de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data 

de juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, II do CPC) e artigos 

914 e 915 também do CPC.Não havendo pagamento, proceda-se de 

imediato à penhora de bens, descrevendo-os pormenorizadamente e 

avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação no termo ou auto de 

penhora, bem como intimando o executado a respeito dos atos 

processuais praticados, conforme art. 154, V, art. 841 e seguintes do 

CPC.Intime-se a parte executada para que, no prazo para embargos, caso 

queira, uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 

916 do CPC).Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade (art. 827, §1º do CPC).Caso o Oficial de Justiça 

não encontre o executado, desde já DEFIRO o arresto de bens quantos 

bastem para garantir a execução.Nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto proceda-se o meirinho com as diligências 

insculpidas no art. 830, §1º do CPC.Inexistindo bens a serem penhorados, 

voltem-me conclusos.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião MT, 13 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64284 Nr: 1247-06.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonilson Alves Da Silva, Ana Alves da Silva, 

Kenia Aparecida Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise inicial aos autos, observo preenchidos os requisitos (art. 319 e 

320 do CPC), bem como, não ser o caso de improcedência liminar da 

demanda (art. 332 do CPC), nem de indeferimento (art. 330 do CPC), bem 

como, art. 783 do CPC, razão pela qual recebo a missiva inaugural.CITE-SE 

o devedor no endereço apontado pela parte exequente em petição retro, 

para pagar em 03 (três) dias, o valor integral da dívida (art. 829 do CPC), 

devidamente atualizado, no montante de R$ 122.712,16 (cento e vinte e 

dois mil, setecentos e doze reais e dezesseis centavos), ou, querendo, 

opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data de juntada aos autos do mandado cumprido 

(art. 231, II do CPC) e artigos 914 e 915 também do CPC.Não havendo 
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pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando o executado a respeito 

dos atos processuais praticados, conforme art. 154, V, art. 841 e 

seguintes do CPC.Intime-se a parte executada para que, no prazo para 

embargos, caso queira, uma vez reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 

honorários de advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 

(seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% ao mês (art. 916 do CPC).Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

do valor devido, ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º do CPC).Caso o 

Oficial de Justiça não encontre o executado, desde já DEFIRO o arresto de 

bens quantos bastem para garantir a execução.Nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto proceda-se o meirinho com as 

diligências insculpidas no art. 830, §1º do CPC.Inexistindo bens a serem 

p e n h o r a d o s ,  v o l t e m - m e  c o n c l u s o s . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 13 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64273 Nr: 1241-96.2018.811.0098

 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): Flávio Franco Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise inicial aos autos, observo preenchidos os requisitos (art. 319 e 

320 do CPC), bem como, não ser o caso de improcedência liminar da 

demanda (art. 332 do CPC), nem de indeferimento (art. 330 do CPC), bem 

como, art. 783 do CPC, razão pela qual recebo a missiva inaugural.CITE-SE 

o devedor no endereço apontado pela parte exequente em petição retro, 

para pagar em 03 (três) dias, o valor integral da dívida (art. 829 do CPC), 

devidamente atualizado, no montante de R$ 179.636,66 (cento e setenta e 

nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) ou, 

querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias, contabilizados a partir da data de juntada aos autos do 

mandado cumprido (art. 231, II do CPC) e artigos 914 e 915 também do 

CPC.Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, 

descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o 

valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como intimando o 

executado a respeito dos atos processuais praticados, conforme art. 154, 

V, art. 841 e seguintes do CPC.Intime-se a parte executada para que, no 

prazo para embargos, caso queira, uma vez reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

inclusive custas e honorários de advogado, requeira o parcelamento da 

dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, §1º do CPC).Caso o Oficial de Justiça não encontre o executado, 

desde já DEFIRO o arresto de bens quantos bastem para garantir a 

execução.Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto 

proceda-se o meirinho com as diligências insculpidas no art. 830, §1º do 

CPC.Inexist indo bens a serem penhorados, vo l tem-me 

conclusos.Expeça-se o necessário.Int imem-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião MT, 13 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61611 Nr: 1293-29.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:1)Se o (a) 

requerente exerceu atividades rurícolas;2)Se ao tempo do requerimento 

administrativo o (a) requerente preencheu os requisitos para lhe ter 

concedido o benefício de aposentadoria rural.Desta feita, distribuo o ônus 

da prova da seguinte maneira:1)Incumbirá à parte autora comprovar que 

exerceu atividade rurícola;2)Incumbirá ao INSS comprovar que a parte 

requerente não preencheu todos os requisitos previstos em lei para 

auferir o benefício de aposentadoria rural.No tocante ao requerimento de 

produção de prova testemunhal, DEFIRO tal pleito requerido para que se 

possa, com segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na 

exordial.No tocante ao requerimento de depoimento pessoal INDEFIRO-O, 

posto que esta em nada contribuirá para o esclarecimento da questão, 

visto a perícia em epígrafe.Deste modo, designo audiência de instrução e 

julgamento para realizar-se no dia 13 de DEZEMBRO de 2018, às 

14h50min, para inquirição das testemunhas.Cientifique-se as partes que 

estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC].Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) 

dias para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto 

no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e Ss 

do CPC].Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado 

nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) 

no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião 

MT, 10 de Setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53455 Nr: 43-63.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Silva Freire Bromate

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:1)Se o (a) 

requerente exerceu atividades rurícolas;2)Se ao tempo do requerimento 

administrativo o (a) requerente preencheu os requisitos para lhe ter 

concedido o benefício pleiteado;Desta feita, distribuo o ônus da prova da 

seguinte maneira:1)Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu 

atividade rurícola;2)Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente 

não preencheu todos os requisitos previstos em lei para auferir o 

benefício pleiteado (LOA);No tocante ao requerimento de produção de 

prova testemunhal, DEFIRO tal pleito requerido para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial.Quanto ao 

requerimento de depoimento pessoal INDEFIRO-O, posto que esta em nada 

contribuirá para o esclarecimento da questão, visto a perícia em 

epígrafe.Deste modo, designo audiência de instrução e julgamento para 

realizar-se no dia 13 de DEZEMBRO de 2018, às 15h10min, para inquirição 

das testemunhas.Cientifique-se as partes que estas terão o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes sob 

pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, CPC].Intimem-se as 

partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias para 

apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 357, 

§§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e Ss 

do CPC].Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado 

nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) 

no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião 

MT, 10 de Setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58878 Nr: 1135-08.2016.811.0098
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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: Mardelli Casado Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .A Requerente MADERLLI CASADO RAMOS ajuizou a presente Ação de 

Procedimento Comum, pleiteando o beneficio de auxilio doença e 

aposentadoria rural por invalidez, em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.Às fls. 28/29, foi 

recebida a inicial, indeferida a tutela antecipada, concedida a gratuidade 

da justiça e determinada a citação.A inicial e documentos que a 

acompanham, às fls. 04-27.Contestação apresentada nos autos, onde 

alegou ausência de comprovação de atividade campesina pelo período 

necessário para fins de preenchimento de carência, bem como ausência 

de comprovação da incapacidade laboral, apresentando os quesitos para 

a realização de perícia médica, conforme consta de fls. 32-39.Impugnação 

à contestação às fls. 42-46.Decisão de saneamento às fls. 47/48, 

determinando a perícia e nomeando o respectivo expert, sem designação 

de audiência de instrução.É o breve relato.Fundamento e decido.Conforme 

decisão saneadora (fls. 47/48) e tendo em vista a realização da aludida 

perícia médica acostada às fls. 88-92, sendo devidamente oportunizada 

às partes a manifestação quanto ao ato, necessário a designação de 

audiência instrutória com o intuito de elucidar a condição de rurícola 

(segurado especial) da parte Requerente, mediante oitiva de 

testemunhas.Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para 

produção de prova testemunhal, a realizar-se no dia 13 de DEZEMBRO de 

2018, às 15h30min.Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada nestes autos [art. 455 e Ss, do CPC].Na 

impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses 

legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 10 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59785 Nr: 197-76.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Trosdolff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Às fls. 28/29, foi recebida a inicial, indeferida a tutela antecipada, 

concedida a gratuidade da justiça e determinada a citação.A inicial e 

documentos que a acompanham, às fls. 12-26.Contestação apresentada 

nos autos, onde alegou ausência de comprovação de atividade campesina 

pelo período necessário para fins de preenchimento de carência, bem 

como ausência de comprovação da incapacidade laboral, apresentando 

os quesitos para a realização de perícia médica, conforme consta de fls. 

32-36.Impugnação à contestação às fls. 37-41.Decisão de saneamento às 

fls. 43/44, determinando a perícia e nomeando o respectivo expert, sem 

designação de audiência de instrução.Perícia realizada conforme consta 

de fls. 58-61.É o breve relato.Fundamento e decido.Conforme decisão 

saneadora (fls. 43/44) e tendo em vista a realização da aludida perícia 

médica acostada às fls. 58/61, sendo devidamente oportunizada às partes 

a manifestação quanto ao ato, necessário a designação de audiência 

instrutória com o intuito de elucidar a condição de rurícola (segurado 

especial) da parte Requerente, mediante oitiva de testemunhas.Para tanto, 

designo audiência de instrução e julgamento para produção de prova 

testemunhal, a realizar-se no dia 13 de DEZEMBRO de 2018, às 

15h50min.Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e Ss, do CPC].Na impossibilidade de a 

intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º 

e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apresentar as testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer 

que seja a intimação feita pela via judicial. Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 10 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54907 Nr: 1246-60.2014.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wender de Lima Carrera Curriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XPTOMT Umuarama de Empreendimento 

Imobiliário SPE LTDA, Atibaia Comércio, Exportação e Importação LTDA, 

Umuarama Incorporadora de Empreendimentos Imobiliários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Marques - 

OAB:297330-OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline AP. de Camargo - 

OAB:361.690-SP, Tatiana Gurjão Silveira - OAB:209.690/SP, Tomás 

de Locio e Silva Cardoso - OAB:244.255/SP

 Autos: 1246-60.2014.811.0098

Código: 54907

Vistos.

Considerando que o documento (oficio) de fl. 227, refere-se a outro 

processo (735712010811011) cujas partes diferem-se destes autos, 

determino seu desentranhamento.

Após, notifiquem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando fundamentadamente sua necessidade, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 05 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53827 Nr: 371-90.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Ferreira, Henrique Alberto Moura, Edineia 

Maria Teixeira de Paula Campos, Nilson Pinheiro da Costa, Aneide Santiago 

de Araújo, Wagner George Fernandes, Neuza Muniz Barreto, Ronilda Dias 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 371-90.2014.811.0098

Código: 53827

Vistos.

Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça 

para, querendo, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o 

que entenderem de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 06 de Setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12211 Nr: 732-45.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Domerviro Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

 SECRETARIA: certifique-se a concessão de liminar ou julgamento do 

Agravo de Instrumento interposto pela parte autora junto ao E. TRF da 1.ª 

Região.

 Em caso negativo, considerando-se que o recurso não impede a eficácia 

da decisão, em observância ao disposto no artigo 995 do CPC, cumpra-se 

a decisão proferida por este Juízo em 04/10/2017.

 Por fim, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 17944 Nr: 1133-05.2010.811.0080

 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: Jose Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

nos autos informando se há a renúncia do valor excedente, uma vez que 

o o valor limite para RPV é até 60 salários mínimos, bem como da 

manifestação de ref. 28 acerca do contrato de honorários e honorários 

sucumbenciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55148 Nr: 527-93.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LOPES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19.171/O

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o Requerido, via DJE, através de seu Patrono, do indeferimento do 

pedido de revogação da prisão preventiva, conforme Decisão de ref. 82..

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 34818 Nr: 1608-19.2014.811.0080

 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: MPDEDMG, ABG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): José Antonio Costa Neto, Cpf: 

20830881400, Rg: 41.798.846-1 SSP MT Filiação: Vanda Bispo 

Albuquerque Costa, brasileiro(a), natural de Pongaí-SP, solteiro (a), 

Endereço: R. João Pacheco Lima, 4426 Ou 4861, Bairro: Centro, Cidade: 

Auriflama-SP

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...)Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, com resolução

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas ou honorários advocatícios.P.R.I.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 12124 Nr: 238-86.2006.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPLAVEN - CONSÓRCIO PLANALTO DE VEÍCULOS 

NACIONAIS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO LOURENÇO - 

OAB:11.976, MARCOS JOSÉ BRANDÃO - OAB:9366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono/procurador da parte 

requerente/exequente para apresentar cálculo atualizado do débito .

Ribeirão Cascalheira - MT, 13 de setembro de 2018

Deise Piovezana Gusthmann

Gestora Administrativa III

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 947 Nr: 500-07.2004.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECRUZ - ENGENHARIA CONSTRUTORA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A, Edson Rocha - OAB:3669-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para prosseguir como o feito no prazo de 10(dez) dias, conforme decisão 

de fls. 437.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46497 Nr: 816-63.2017.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmondes Sebastião Tomain, LUCIANA REGINA 

REZENDE TOMAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA KARULINY ALVES 

JOSEVICIUS - OAB:20264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Rodrigues Cavalheire - 

OAB:OAB/SP 216.131, Guilherme Bolognini Tavares - OAB:OAB/PR 

74.535

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de referência 99 destes autos, mediante as condições 

nele estabelecidas, e via de consequência, determino a suspensão do 

feito até 30 de setembro de 2018, ou até a manifestação das partes, na 

forma do art. 922 do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46499 Nr: 818-33.2017.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmondes Sebastião Tomain, LUCIANA REGINA 

REZENDE TOMAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA KARULINY ALVES 

JOSEVICIUS - OAB:20264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Rodrigues Cavalheire - 

OAB:OAB/SP 216.131, VLADIMIR DA COSTA NUNES - OAB:OAB/GO 

11260

 Vistos,

 Considerando a questão prejudicial (homologação de acordo nos autos 

em apenso).

 Aguarde-se o cumprimento das disposições deliberadas naquele.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 34654 Nr: 1396-98.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA RODRIGUES BORGES, GRBA, MCRBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 

1.010, §1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 30993 Nr: 991-33.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCDH, DMDH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:0000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 Despacho.

FEITO EM ORDEM.

Sem impulso oficial.

 Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08 de Março de 2016

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51426 Nr: 861-17.2018.811.0052

 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: CdSO, AAPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.EXPEÇA-SE o mandado de averbação ao Cartório de 

registro civil competente.INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora para 

tomar ciência da decisão.Condeno as partes ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, nos termos do artigo 86, do CPC, porém 

suspendo sua exigibilidade pelo prazo legal, tendo em vista que são 

beneficiário da justiça gratuita.Com fundamento nos art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

desnecessária a intimação das partes.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46638 Nr: 2213-44.2017.811.0052

 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: Vanair Cândido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valquiria Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 46638

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposto por VANAIR CÂNDIDO DA SILVA em 

desfavor de VALQUÍRIA LUIZ DA SILVA, ambos devidamente qualificados.

À ref. 4 a liminar foi indeferida e determinou a realização da audiência de 

conciliação que à ref. 22 restou exitosa e as partes requereram a 

homologação do acordo entabulado.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento 

do feito independentemente da sua manifestação (ref.27).

É O NECESSÁRIO. 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, dessa maneira, havendo 

autocomposição entre as partes nada mais resta senão homologá-lo.

Por todo exposto, com fundamento no inciso III, "b " do artigo 487 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em 

todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.

Condeno as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, nos termos da lei.

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43896 Nr: 764-51.2017.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helmut Markus Reiterberger, Eliane Roseli Wurmstich 

Reiterberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Dias Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francismar Sanches Lopes - 

OAB:1.708-B, Luciano de Sales - OAB:5.911-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DIAS PAZ - 

OAB:226324

 Código 43896

Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento provisório de sentença dos honorários 

advocatícios fixados na decisão dos autos código 33390, requerido por 

Helmut Markus Reiterberger e Eliane Roseli Wurmstich Reiterberger em 

desfavor de Gustavo Dias Paz todos qualificados nos autos.

À ref.4 foi determinada a intimação da parte executada para proceder com 

o pagamento dos honorários advocatícios, bem como deferiu o pedido de 

cancelamento da averbação n. AV.04, margeada na matrícula n. 3.929, 

tendo em vista que a área não é objeto de litígio dos autos código 33390.

Devidamente citada (ref.12), a parte executada apresentou impugnação 

ao cumprimento de sentença (ref. 13), bem como depositou em juízo a 

quantia de R$ 16.994,83 (dezesseis mil novecentos e noventa e quatro 
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reais e oitenta e três centavos) objeto da lide; e sobre esta impugnação a 

parte exequente se manifestou (ref.18).

No entanto, no decorrer do processo, as partes informaram nos autos que 

transigiram com objetivo de por fim a este processo (ref. 22) e desistem 

da ação principal de código 33390, em trâmite neste Juízo, bem como 

desistem, também, dos recursos interpostos ao Supremo Tribunal Federal 

e no Superior Tribunal de Justiça.

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO. DECIDO.

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, HOMOLOGO, por sentença, nos termos do 

art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, o acordo entabulado à 

ref. 22, para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos presentes 

autos.

Quanto à quantia depositada em Juízo (ref. 13), EXPEÇA-SE ALVARÁ 

para levantamento a favor do escritório de propriedade dos procuradores 

Francismar Sanches Lopes e Luciano de Sales, tendo em vista que no 

referido acordo as partes manifestaram neste sentido.

 Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

Custas e honorários se houver, na forma transigida pelas partes no 

acordo de ref. 22.

P.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34602 Nr: 1203-67.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Rigoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 1203-67.2014.811.0052 – Código 34602

Vistos etc.,

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (ref. 36), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 36, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, considerando a necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para 

o dia 12 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 13H00MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38716 Nr: 230-44.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alfredo Santos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 230-44.2016.811.0052 – Código 38716

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 13 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 14H15MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33255 Nr: 246-66.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio de Lima Rio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graziele Penachioni 

Claudino - OAB:MT - 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - 

OAB:MT - 9.087

 Processo nº 246-66.2014.811.0052 – Código 33255

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 13 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 13H30MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42210 Nr: 23-11.2017.811.0052

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Garcia de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 42210

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO 

BRADESCO S/A em desfavor de DOUGLAS GARCIA DE FREITAS ambos 

qualificados na ação.

À ref. 14, foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo constante 

na exordial.

À ref. 31, as partes informaram que transigiram acordo, pedindo sua 

homologação e a consequente extinção do processo.

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO. DECIDO.

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, o acordo entabulado à ref. 

31, para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos presentes autos.

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

Custas e honorários se houver, na forma transigida pelas partes no 

acordo de ref. 31.

 P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37487 Nr: 910-63.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº 910-63.2015.811.0052 – Código 37487

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 13 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 15H30MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 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

 Por todo exposto, e tendo em vista que as partes transigiram com vistas à 

solução da demanda existente entre elas, HOMOLOGO, por sentença, nos 

termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, o acordo entabulado à ref. 2, e SUSPENDO a 

presente execução de título executivo extrajudicial (art. 922, CPC) até o 

integral cumprimento da obrigação.Custas e honorários se houver, na 

forma transigida pelas partes no acordo de ref. 2. P.R.I.C.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41168 Nr: 1470-68.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 1470-68.2016.811.0052 – Código 41168

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 12 de fevereiro de 2019, ÀS 14H30MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39797 Nr: 729-28.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronielton Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 24735-O

 Tendo em vista a ausência INJUSTIFICADA do Dr. Adailton da Silva Peres, 

o DESTITUO do múnus público que lhe foi incumbido nestes autos, sem 

direito a honorários advocatícios, por ausência/insuficiência de defesa do 

réu.

NOMEIO PARA O ATO o advogado CHARLES DE PAULA ALMEIDA 

(OAB/MT n. 24.735-0). Consigno que o arbitramento dos honorários será 

feito em sentença de acordo com o zelo e trabalho realizado.

No mais, defiro o pedido do Ministério Público.

Dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

 Após CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14183 Nr: 845-10.2011.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Correa da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 845-10.2011.811.0052 – Código 14183

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 13 de fevereiro de 2019, ÀS 13H00MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42481 Nr: 148-76.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronigleison de Morais Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT 

- 24821-O

 Tendo em vista a ausência INJUSTIFICADA do Dr. ADAILTON DA SILVA 

PERES, o DESTITUO do múnus público que lhe foi incumbido nestes autos, 

sem direito a honorários advocatícios, por ausência/insuficiência de 

defesa do réu.

NOMEIO PARA O ATO o advogado CHARLES DE PAULA ALMEIDA 

(OAB/MT n. 24.735-0). Expeça-se certidão de honorários no valor de 1,5 

URH, conforme tabela de honorários da OAB/MT.

NOMEIO PARA A DEFESA do acusado durante o processo a advogada 

ISIS ALVES PACHECO (OAB 24.821-O). Consigno que o arbitramento dos 

honorários será feito em sentença de acordo com o zelo e trabalho 

realizado. INTIME-SE a douta advogada para informar se aceita o múnus 

público a ela atribuído.

No mais, defiro os pedidos do Ministério Público.

Remeta-se cópia do áudio das declarações da informante PÂMELA 

LOURRAYNE DOS REIS CRUZ à Autoridade Policial, para fins de instaurar 

procedimento policial.

Após, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para indicar os endereços das 

demais testemunhas.

 Cumpridas as determinações acima, façam-me CONCLUSOS, para fins de 

nomear outro defensor dativo, bem como impulsionar a instrução 

processual.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39797 Nr: 729-28.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronielton Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 24735-O

 Vistos etc.,

Em tempo, retifico a decisão no ponto em que indica o Dr. Charles de Paula 

almeida para advogado dativo apenas para o ATO, uma vez que o referido 

advogado foi nomeado para a defesa do acusado no processo, devendo 

os hororários serem fixados em sentença, de acordo com o zelo e 

trabalho realizado.

Insira-se o nome do defensor nomeado no sistema Apolo, para fins de 

intimação.

No mais, mantenho as demais deliberações realizadas em audiência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41692 Nr: 1789-36.2016.811.0052

 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: Romeu Pedro Matilde
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Matilde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Marilia Augusto de Oliveira Plaza - 

OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIO BRANCO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1789-36.2016.811.0052 - 41692

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Romeu Pedro Matilde

PARTE RÉQUERIDA: Mário Matilde

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de quem possa interessar, acerca da r. 

sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo teor segue abaixo 

transcrito.

 SENTENÇA: “Vistos em correição. Trata-se de PEDIDO DE DISPENSA E 

NOMEAÇÃO DE NOVO CURADOR EM CARÁTER URGENCIA E COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por ROMEU PEDRO 

MATILDE e tendo como interditando MÁRIO MATILDE. Narra a exordial que 

MÁRIO MATILDE foi interditado por meio de processo judicial em 

decorrência de enfermidade que lhe acomete, sendo que seu genitor 

Milton Matilde foi declaro curador, o qual recebia o benefício do I.N.S.S, NB 

1004971769 em nome de Mário Matilde. Ocorre que no dia 02/05/2016 o 

Curador/genitor do Requerido veio a óbito, vindo o mesmo ficar sob os 

cuidados do Requerente, seu irmão. Dessa forma, pede a procedência da 

ação, a fim de que seja transferida a curatela do Requerido para o 

requerente ROMEU PEDRO MATILDE. A inicial veio acompanhada dos 

documentos necessário para propositura da ação. Deferido o pedido de 

justiça gratuita ref. 7, na mesma oportunidade foi designada audiência 

para entrevista com o interditando. Deferido o pedido de antecipação de 

tutela ref.49. Realizada audiência, foi dispensado o interrogatório do 

interditado, ref. 95. Contestação ref. 102, sob alegação de que não se 

trata de ação de interdição, e sim de substituição do Curador, pugnando 

pela procedência da ação. Relatório Social, ref. 125. O Ministério Público 

manifestou favorável ao pedido de substituição de curador, ref. 129. 

Relatei. Fundamento. Decido. Como visto no relatório, busca-se a 

nomeação de novo curador ao Interditado, uma vez que o atual curador 

veio a óbito. Observa-se, mormente pelo que se extrai do relatório de 

estudo social, que resultaram confirmados os fatos noticiados na inicial, 

não sendo observados, durante o estudo social, indícios que desabonem 

o Requerente no exercício do encargo da curadoria. Desta feita, a prova 

produzida converge, sem dúvida, para a conclusão de que é viável a 

substituição de curador. Neste sentido: Pedido de substituição de Curatela. 

Postulante que cuida do interdito, em substituição ao pai falecido. Conjunto 

probatório que autoriza a substituição da curatela. Curador que deverá 

prestar compromisso e administrar com responsabilidade os rendimentos 

do incapaz Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00033246220098260396 SP 

0003324-62.2009.8.26.0396, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 09/08/2013). Logo, diante do que consta nos autos a 

indicação pode e deve recair, sobre o Requerente, conforme postulado na 

inicial, que exercerá, doravante, o munus da curatela definitiva. Pelo 

exposto, e mais que dos autos consta, procedo à remoção do curador 

Milton Matilde, e, nomeio ao Interditado, MÁRIO MATILDE curador pleno, em 

substituição, o Requerente, Sr. ROMEU PEDRO MATILDE, que deverá 

prestar compromisso na forma do art. 759, I, do Código de Processo Civil e 

observar as demais prescrições aplicáveis à espécie. Advirto, todavia, 

que não poderá, sem prévia autorização judicial, dispor de eventual 

patrimônio do interditado ou praticar atos que excedam os limites da 

curatela, nos termos da Lei Civil. Observo, ainda, que a substituição do(a) 

Curador(a) nomeado(a) pode ser determinada a qualquer tempo, se 

verificado não se encontrar ele(a) em condições de cuidar do(a) 

interditado(a). Essa sentença deverá ser publicada na imprensa local e no 

Órgão Oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na 

forma do CPC, art. 755, § 3º, do CPC). Sem custas, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Transitada 

em julgado, certifique-se e cumprido o que foi acima determinado, 

arquivem com as cautelas de estilo. Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitivo, art. 759 CPC.” P.I.C.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sócrates Jalves de 

Laet, digitei.

Rio Branco - MT, 13 de setembro de 2018.

Sócrates Jalves de Laet

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43931 Nr: 776-65.2017.811.0052

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCCdS, SBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Processo n° 776-65.2017.811.0052 – Código 43931

Vistos etc.,

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para se manifestar.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54072 Nr: 2431-38.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Mendes de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54072

Vistos etc.,

INTIME-SE a parte autora para proceder com o pagamento da 

complementação da diligência do Oficial de Justiça.

Após, tendo em vista que a carta precatória atingiu a sua finalidade 

(ref.16), ENCAMINHE-SE os presente autos para a Vara única da Comarca 

de Araputanga/MT, procedendo com as baixas necessárias e 

homenagens de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50901 Nr: 666-32.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA COSTA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração (ref: 12).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54167 Nr: 2477-27.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oldina Kusther

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 693 de 728



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração (ref: 12).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52759 Nr: 1576-59.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Glória de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração (ref: 12).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52295 Nr: 1316-79.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Gomes Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração (ref: 12).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49753 Nr: 100-83.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente de Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré VICENTE DE ALMEIDA FILHO 

já qualificado nos autos, para o CONDENAR pela prática dos crimes 

previstos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, e 307, ambos do Código 

Penal. Resolvido o mérito, passo à individualização/fixação da(s) pena(s) 

– CRFB/88, art. 5º, XLVI -, fazendo-a de acordo com as conclusões suso 

– CPP, art. 387, I a III; CP, arts. 59, 60 -, cuja “pena-base será fixada 

atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão 

consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as 

causas de diminuição e de aumento” - CP, art. 68.(...), FIXO A PENA FINAL 

EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.DO REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO DA PENATendo em vista que a pena fixada é acima de 4 

(quatro) anos de reclusão e abaixo de 08 (oito), a pena deverá ser 

cumprida em REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO.DO DIREITO DE 

RECORRER EM LIBERDADEConcedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade.DA DETRAÇÃO DA PENA Considerando o tempo de prisão 

preventiva dos réus até a presente data, estando VICENTE DE ALMEIDA 

FILHO, preso desde 06 de janeiro de 2018, faço a detração de forma que 

lhe resta a serem cumpridos 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e 

dois) dias de reclusão, bem como 3 (meses) de detenção.DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA Deixo de conceder o benefício da substituição 

da pena em razão da pena fixada ser superior a 04 (quatro) anos de 

reclusão.DISPOSIÇÕES COMUNSAtendendo à dosimetria da pena e, 

principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 

1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - CP, art. 60, 

caput e § 1º c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando 

da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de 

transitada em julgada a sentença – CP, art. 50. (...) .CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37444 Nr: 888-05.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Kessio Pereira Moura, Erisvaldo Carlos 

dos Santos, Dawison Neilson de Faria Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cândida Lamoia de 

Moraes Britto - OAB:137369/MG, Carlos Roberto dos Santos Junior 

- OAB:MT - 21786-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 

21373-O, Iuri Seror Cuiabano - OAB:10.838/MT, Marcelo Barroso 

Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 888-05.2015.811.0052 – Código: 37444

 Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que o i. defensor dativo nomeado para 

defender os interesses do réu ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS, Dr. 

César Luiz Branício da Silva, OAB/MT 21.373, manifestou-se pela 

impossibilidade de aceitação ao múnus que lhe foi incumbido, por motivos 

de foro íntimo (ref. 255).

 Desta forma, REVOGO a nomeação do Dr. César Luiz Branício da Silva e 

NOMEIO como defensor dativo o Dr. IURI SEROR CUIABANO, OAB/MT nº 

10.838/MT, para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto 

no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Fixo os honorários advocatícios em 22 URH – 19.723,22 (dezenove mil 

setecentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos), conforme tabela 

da OAB/MT de fevereiro de 2018, os quais serão ratificados ou retificados 

em sentença de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.

INTIME-SE o dativo Dr. IURI SEROR CUIABANO, OAB/MT nº 10.838/MT, 

para EM 05 (CINCO) DIAS, manifestar acerca da aceitação do múnus e, em 

caso de aceitação, representar os interesses do pronunciado ERISVALDO 

CARLOS DOS SANTOS neste processo, apresentando o rol de 

testemunhas que serão ouvidas em plenário, nos termos do art. 422 do 

CPP.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000287-74.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 14 de setembro de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS LOPES DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/10/2018 Hora: 08:00, no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000287-74.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241). 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, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 
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Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: (65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-82.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

MARLENE BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 14 de setembro de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/10/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000280-82.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 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, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-30.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SAMUEL PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 14 de setembro de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/10/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000277-30.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 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, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-15.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SAMUEL PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 14 de setembro de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/10/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000278-15.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 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, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-97.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 14 de setembro de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/10/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000279-97.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 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, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-52.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVILSON DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 14 de setembro de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/10/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000282-52.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 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, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-37.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 14 de setembro de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/10/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000283-37.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 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, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-59.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

ANTONIO SILVERIO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

vm veiculos multimarcas (REQUERIDO)

WAGNER JOSE FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 14 de setembro de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/10/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000288-59.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 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, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83648 Nr: 2734-15.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Domingos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter Ramos Motta - 

OAB:3272-B/MT

 Intimo o advogado do réu do seguiinte despacho: stos.

 Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 354 do CPP.

Designo audiência instrutória, a ser realizada no dia 04 de Outubro de 

2018, às 17h15min.

Faça-se, pois, as intimações necessárias, podendo a segunda via ou sua 

cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, itens 2.7.7; 2.7.4; 1.16.1; 7.3.2 e 7.3.3, 

respectivamente.

Cumpra-se conforme o deprecado.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59928 Nr: 592-43.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ItauCard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODNIR DE FRANCA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 15934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A fim de promover a regularidade processual, DEFIRO o pedido de 

Substituição do polo ativo, a fim de nele fazer constar RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, 

devendo, por outra banda, ser excluído o BANCO ITAUCARD S/A.

Retifique-se a capa dos autos junto ao sistema Apolo.

Após, intime-se a parte autora para dar regular prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27220 Nr: 301-82.2011.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thimóteo Neto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custodio de Carvalho 

- OAB:OAB/MT 9.508

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos opm a finalidade de intimar o advogado do réu da decisão infra 

transcrita: Vistos. Em tempo, retifico o despacho anterior, considerando 

que houve erro material em relação ao dia da audiência designada, visto 

que ocorrerá no dia 25 de outubro de 2018, no mesmo horário (ref. 18), e 

não dia 27, sendo esta data no sábado, não havendo expediente neste 

Fórum. 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.: 27185 Nr: 276-69.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marjori Loide Bedreske Petrenko - ME., 

Alessandro Duarte Ferreira, Marjori Loide Bedreske Petrenko

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 276-69.2011.811.0032

 Código nº 27185

Vara Única

Vistos.

Considerando a decisão de fls. 86, anexo aos autos nesta oportunidade o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

BACENJUD, que, confirmados deverão ficar indisponibilizados.

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.: 53570 Nr: 1679-05.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Domingos da Silva -ME, Celso Domingos 

da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1679-05.2013.811.0032

Código n.º 53570

Vara Única

Vistos.

Trata-se de petitório acostado aos autos pela parte exequente, na qual 

pugna pela expedição de ofícios ao TRE/MT, RECEITA FEDERAL, 

OPERADORAS DE TELEFONIA, ENERGISA E AS CONCESSIONARIAS DE 

ÁGUA, a fim de localizar o endereço da parte executada.

Inicialmente, imperioso esclarecer que com advento do uso da tecnologia 

da informação, através da celebração de convênios entre o Poder 

Judiciário e diversos outros órgãos do Poder Público, muitas das 

diligências que requeriam a expedição de ofícios, atravancando 

sobremaneira o transcorrer do processo, foram suprimidas. Em 

substituição, foram adotados sistemas informatizados a exemplo do 

INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD.

Com efeito, DEFIRO a busca de endereço da parte executada junto aos 

sistemas INFOJUD, bem como as expedições de ofícios às operadoras de 

telefonia (OI, VIVO, TIM e CLARO) e à ENERGISA.

Restando frutífera alguma das pesquisas, desde já, determino a imediata 

citação da parte executada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 03 de setembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71416 Nr: 513-93.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Jose Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabrina Luzia F. Metelo - 

OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos vom a fginalidade de intimar o advogado do réu 

:Vistos. À vista do oficio n° 073/2017/PJCRO-MT/MP, informando a 

impossibilidade de comparecimento do nobre representante do Ministério 

Público, em virtude de férias, REDESIGNO a solenidade outrora aprazada 

para o dia 26 de fevereiro de 2019 às 16h45min. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rosário Oeste/MT, 11 de Setembro de 2018. Ricardo Nicolino de Castro 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27349 Nr: 397-97.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenir Catarina do Espirito Santo Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 397-97.2011.811.0032

 Código nº 27349

Vara Única

Vistos.

Considerando a decisão de fls. 43, anexo aos autos nesta oportunidade o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

BACENJUD, que, confirmados deverão ficar indisponibilizados.

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.: 62747 Nr: 1713-09.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Pereira da Silva Carmo, ACPdS(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Barbosa de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do requerimento acostado aos autos pela parte autora (ref.15), 

DEFIRO PARCIALMENTE o pleito, para o fim de determinar a realização de 

busca de endereço da parte executada junto ao sistema INFOJUD, bem 

como as expedições de ofícios às operadoras de telefonia (OI, VIVO, TIM 

e CLARO) e à ENERGISA.

INDEFIRO o pleito de pesquisa junto ao DETRAN/MT, isto porque o referido 

sistema visa, tão somente, a localização de veículo passível de restrição.

Restando frutífera alguma das pesquisas, desde já, determino a imediata 

citação da parte executada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59065 Nr: 248-62.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:24.214, Jose Alberto Couto Maciel - OAB:OAB/DF 513

 Vistos.

Inicialmente, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, em seguida, 

expeça-se alvará em favor da parte vencedora.

Após, arquivem-se definitivamente os autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84649 Nr: 3230-44.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Maria Boabaid Levi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:16749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO 

A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para fim de DETERMINAR a 

imediata desocupação pela parte requerida no imóvel descrito, sob pena 

de cominação de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

sem prejuízo da adoção de outras medidas aptas ao cumprimento desta 

ordem judicial.Desde já autorizo a requisição de força policial para 

cumprimento da ordem, caso necessário.Designe-se audiência de 

conciliação.Cite-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 13 de setembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84459 Nr: 3139-51.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACÍLIA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA DOS SANTOS - 

OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem. A concessão de tutela antecipada de urgência, por disposição 

do artigo 300 do CPC, requer a existência de dois pressupostos, quais 

sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 
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útil do processo. No caso dos autos, porém, a probabilidade do direito não 

resta evidenciada, uma vez que os poucos elementos probatórios 

coligidos aos autos não permitem, com razoável grau de verossimilhança, 

supor que ao final do processo a parte autora sagrar-se-á vencedora, 

razão pela qual INDEFIRO a tutela antecipada requerida.Ademais, impende 

destacar que a decisão da autarquia previdenciária tem natureza jurídica 

de ato administrativo, razão pela qual reveste-se dos atributos da 

presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, competindo assim à 

parte prejudicada, demonstrar cabalmente a existência de qualquer vício 

capaz de infirmá-lo, o que não é a hipótese dos autos.CITE-SE o Requerido 

para que integre a lide e conteste a ação no prazo legal.Sendo o caso, 

proceda o (a) diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos 

autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e 

julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.Com a chegada da 

contestação, intime-se a autora para apresentação de 

impugnação.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Rosário Oeste, 13 de setembro de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84649 Nr: 3230-44.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Maria Boabaid Levi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:16749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

365,00(tresentos e sessenta e cinco reais), referente ao cumprimento do 

mandado na cidade de Jangada-MT, a ser ser recolhido através de Guia 

de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode 

ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente 

da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68126 Nr: 1848-84.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDICEIA MARIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12809, ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB:OAB/MT 19077-A, 

Leandro Ayres da Silva - OAB:MT 23.869, Vanessa Rocha de 

Oliveira - OAB:18714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19809/O

 Vistos.

Tendo em vista a nova sistemática adotada pelo novo Código de Processo 

Civil, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

processamento do recurso interposto, com as homenagens de estilo.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82606 Nr: 2147-90.2018.811.0032

 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: MRdM, AMDMA(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12.952

 CONSIDERANDO o teor do Ofício 213/2018/GMSS/DPEMT-RO datado de 

29/agisto/2018 onde comunica usufruto de férias da Defensora Pública 

desta Comarrca no período compreendido de 17/09/2018 a 28/09/2018, as 

audiências agendadas no referido período não se realizarão e serão 

redesignadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75391 Nr: 2582-98.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Nunes Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Vistos.

À vista do oficio n° 213/2018/GMSS/DPEMT-RO, informando a 

impossibilidade de comparecimento da nobre representante da Defensora 

Pública em virtude do usufruto de férias regulares, REDESIGNO a 

solenidade outrora aprazada para o dia 05 de fevereiro de 2019 às 

17h45min.

 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.: 83648 Nr: 2734-15.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Domingos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter Ramos Motta - 

OAB:3272-B/MT

 Vistos.

 Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 354 do CPP.

Designo audiência instrutória, a ser realizada no dia 04 de Outubro de 

2018, às 17h15min.

Faça-se, pois, as intimações necessárias, podendo a segunda via ou sua 

cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, itens 2.7.7; 2.7.4; 1.16.1; 7.3.2 e 7.3.3, 

respectivamente.

Cumpra-se conforme o deprecado.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83769 Nr: 2117-26.2017.811.0053

 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: ELEN CHRISTINE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, TERCEIROS 

INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 
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pedidos formulados por Elen Christine Ribeiro, para determinar a 

retificação das matrículas de números 2748 e 2749, corrigindo o estado 

civil da requerente, retirando o nome de seu ex-esposo Fernando Bicudo 

Salomão, bem como para constar seu nome apenas como “Ellen Christine 

Ribeiro”.Expeça-se o necessário à retificação determinada, constando 

todas as informações necessárias à retificação do referido 

documento.Sem custas. Sem honorários advocatícios.Dou por publicada a 

presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Após, ao 

arquivo com baixa na distribuição.Intimem-se. Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68338 Nr: 262-17.2014.811.0053

 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: IEDA LOPES DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dargilan Borges Cintra - 

OAB:9.150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:OAB/MT 11550, Eduardo Garcia Pereira da Silva - 

OAB:16.806-A/MT

 Intimação da parte ré para ciência da transferência (documento original) e 

do seu depósito nesta secretaria, conforme consta na ref:26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85202 Nr: 445-46.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C. 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO GIEHL CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que não houve a efetiva notificação do 

Requerido, uma vez que o documento encartado com a inicial dá conta de 

que a notificação foi devolvida pelos Correios como “não procurado”.

Assim, previamente à análise da inicial, intime-se o Requerente para, prazo 

de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos que efetivamente 

comprovem a notificação do requerido, sob pena de extinção por ausência 

de pressuposto processual da ação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87874 Nr: 1560-05.2018.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE CATARINA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MÁRCIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Embora o presente cumprimento de sentença tenha sido proposto em 

autos apartados, diferentemente do que orienta o artigo 531, § 2º, do CPC, 

não há qualquer impedimento legal, desde que devidamente instruído com 

o título executivo judicial.

Desta deita, INTIME-SE a parte Requerente, por meio da Defensoria 

Pública, para que emende a inicial, nos termos do art. 321 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos a cópia da sentença e da 

certidão de transito em julgado, a fim de viabilizar o curso da ação, sob 

pena de indeferimento da petição inicial.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87233 Nr: 1277-79.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DAS DORES CANAVARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALDUINO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo legal, apresente a 

impugnação a contestação proferida nos autos, ref: 20.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71235 Nr: 195-18.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA PEDROZO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 Intimação das partes para que, no prazo de 5 dias, se manifestem o que 

entender de direito a cerca do retorno dos autos da 2° Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71241 Nr: 199-55.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ CARDOSO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, para que em 5 dias manifeste 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72017 Nr: 635-14.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DUARTE DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A

 O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, para que em 5 dias manifeste 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70864 Nr: 1847-07.2014.811.0053

 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: PAULO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL – Empresa Brasileira de 

Telecomunicações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT
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 O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, para que em 5 dias manifeste 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69736 Nr: 1186-28.2014.811.0053

 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: TEREZA CRISTINA ALVES FARIA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Nunes - OAB:144766

 O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, para que em 5 dias manifeste 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87875 Nr: 1561-87.2018.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Embora o presente cumprimento de sentença tenha sido proposto em 

autos apartados, diferentemente do que orienta o artigo 531, § 2º, do CPC, 

não há qualquer impedimento legal, desde que devidamente instruído com 

o título executivo judicial.

Desta deita, INTIME-SE a parte Requerente, por meio da Defensoria 

Pública, para que emende a inicial, nos termos do art. 321 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos a cópia da sentença e da 

certidão de transito em julgado, a fim de viabilizar o curso da ação, sob 

pena de indeferimento da petição inicial.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79999 Nr: 422-37.2017.811.0053

 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: SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCESSO DISTRIBUIDORA EMBALAGENS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte 

requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

d i l i g e n c i a s  >  e m i s s ã o  d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83659 Nr: 2072-22.2017.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SEABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por Banco 

Itaucard S/A em face de Jair Seabra, ambos qualificados na exordial, ao 

argumento de que as partes celebraram contrato de cédula de crédito 

bancário com cláusula de alienação fiduciária, o qual não vem sendo 

adimplido pela parte requerida.

 O pedido liminar fora apreciado e deferido.

Sobreveio pedido de desistência.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de extinção da presente demanda requerido 

pela parte autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

 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 de busca e apreensão movida 

pelo Banco Itaucard S/A em face de Jair Seabra, à luz do art. 485, inc. VIII 

do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Ante a desistência do prazo recursal, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intime-se o autor por meio do seu patrono (DJE).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87723 Nr: 1509-91.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANNA KELLY DA SILVA COSTA 

ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte 

requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

d i l i g e n c i a s  >  e m i s s ã o  d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87786 Nr: 1535-89.2018.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS VIEIRA, OLGA DEL PINTOR VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE DE OLIVEIRA MORAIS, 

FRANCINALDO DE OLIVEIRA SILVA, HÉLIO FLOQUET DE AZEVEDO, 

FULANO DE TAL FILHO DO SR. HÉLIO FLOQUET DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

No caso em apreço, entendo necessária a audiência de justificação prévia 

para melhor análise do pedido de medida liminar, pois os argumentos 

expostos na exordial e os documentos juntados não permitem, de plano, 

uma compreensão segura da controvérsia de índole possessória.

 Desta forma, designo o dia 18/10/2018, às 13:30 horas, para realização 

de audiência de justificação prévia.

Nos termos do art. 562, 2ª parte, do CPC, cite(m)-se o(a/s) requerido(a/s), 

bem como intime-o(a/s) para o comparecimento à audiência.

O prazo para contestar ação, quando realizada a audiência de 
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justificação, contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a 

medida liminar, nos termos do art. 564, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas. Caso seja necessária a intimação 

das testemunhas, observar o disposto do art. 455 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84334 Nr: 74-82.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARMO DA SILVA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, (LOCALIDADE - PEIXINHO)no prazo de 48 

horas. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e 

emitir a guia de diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do TJMT 

> emissão de guias online > diligencias > emissão de guia de diligencia - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83373 Nr: 1940-62.2017.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK MARKOSKI DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de Busca e apreensão aforada pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Frank Markoski de Assis, pelos fatos e 

fundamentos expostos na prefacial.

Sobreveio pedido de desistência.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de extinção da presente demanda requerido 

pela parte autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

 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 pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Frank Markoski de Assis, à luz do art. 485, 

inc. VIII do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

 REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intime-se o autor por meio do seu patrono (DJE).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83191 Nr: 1843-62.2017.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY CRISTINA FERREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, (no valor de R$ 

452,25)no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte requerente deverá 

acessar o site do TJMT e emitir a guia de complementação de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

diligencias > emissão de guia complementação de diligencia - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84489 Nr: 155-31.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIQUE SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCEA VIANNA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILTON CESAR DA SILVA 

- OAB:21759/A, MOACIR ALVES TAVEIRA - OAB:48216, Ubenis 

Pereira Jara - OAB:15.967/MT

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Acolho o pedido do requerente.

Redesigno esta solenidade para o dia 17 de outubro de 2018, às 

14h00min.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73243 Nr: 1236-20.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DOS PASSOS FILHO, JOSEFINA 

PASQUINI SANCHES DOS SANTOS, JÉSSICA SANCHES DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BOM DESPACHO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Jorge Basílio de Oliveira 

- OAB:14849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Alves Lopes - 

OAB:15.537-B/MT, Wilsa Cebalho do Carmo - OAB:OAB/MT18223/O

 Intimação da parte requerida para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87292 Nr: 1303-77.2018.811.0053

 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: SATURNINA DA SILVA BARROS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDEMIRO SANTANA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Parcelamento de custas - cod 87292 / 1303-77.2018.811.0053 

SATURNINA DA SILVA BARROS RIBEIRODe : NELIEZER SILVA E COSTA 

FILHO Assunto : Re: Parcelamento de custas - cod 87292 / 

1303-77.2018.811.0053 SATURNINA DA SILVA BARROS RIBEIROPara : 

sto unica Qui, 13 de set de 2018 17:26Anexo1 anexoBoa Tarde,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 
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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 

Parcelamento de custas - cod 87292 / 1303-77.2018.811.0053 

SATURNINA DA SILVA BARROS RIBEIROBoa tardeConforme 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$ 72.842,81 (setenta 

e dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e um 

centavos)Quantidade de parcelas: 06 (seis)Datas: até o dia 10 de cada 

mêsAguardo respostaAlberto Dias de Araujo CavalcanteAnalista Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-13.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

CIVES LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria (parte requerida) da r. sentença proferida nos 

autos. Santo Antônio do Leverger, 14 de setembro de 2018 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-44.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SANTANDER FINANCIAMENTOS (REQUERIDO)

 

Intimação das partes da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio do 

Leverger, 14 de setembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-32.2012.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESON FERREIRA (REQUERENTE)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

ROSE GUSMAO DE MOURA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para pagar o valor do débito 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% 

(dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Santo Antônio do 

Leverger, 14 de setembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-25.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CRISTOVAM GONCALVES (REQUERENTE)

SERGIO GOMES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER MANDADO DE 

INTIMAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 26 de junho de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

Processo: 1000163-25.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 650,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: EDSON CRISTOVAM GONCALVES Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S/A OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. ALBERTO 

DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO 

MM JUIZ SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CONSTANT, 

99, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - 

TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-25.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CRISTOVAM GONCALVES (REQUERENTE)

SERGIO GOMES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 1000163-25.2017.8.11.0053 REQUERENTE: EDSON 

CRISTOVAM GONCALVES REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Como é cediço, 

a empresa requerida encontra-se em recuperação judicial. Destarte, deve 

o exequente almejar seu crédito, mediante os remédios processuais 

adequados, à luz da Lei n.º 11.101/2005. Nada mais há de ser feito nesta 

demanda. AO ARQUIVO com baixa na distribuição. Às providências.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84503 Nr: 4656-07.2017.811.0039

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRGCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVISON BARRETO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 23.202, MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 Autos nº. 4656-07.2017.811.0039.

Código nº. 84503.

Vistos.

Considerando a juntada da contestação em referência nº. 122, intime-se a 

parte requerente para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

Intima-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89900 Nr: 2596-27.2018.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDO-DC, JRDOB, LARDO, HRDO, DRDO, 

RDMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 
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MERINO - OAB:MT 12.669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669

 AUTOS Nº. 2596-27.2018.811.0039CÓDIGO Nº. 89900Vistos em 

correição.Trata-se de requerimento de Abertura de Inventário proposta 

por TÂNIA RODRIGUES FERREIRA em face do patrimônio deixado por seu 

genitor, ora de cujus VALDIR FERREIRA DE OLIVEIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. É o breve relato.Fundamento e decido.Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, 

por entender que a parte autora comprovou não possuir condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família. Bem como, na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário.Nomeio inventariante a 

requerente TÂNIA RODRIGUES FERREIRA, haja vista que de acordo com a 

peça inicial, todos os demais herdeiros concordam com sua nomeação. 

Desse modo, intime-se a requerente para prestar compromisso no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único do CPC).No prazo de 20 

(vinte) dias contados da data em que prestou compromisso, deverá o 

inventariante apresentar as primeiras declarações, ex vi do art. 620 do 

CPC.Apresentadas as primeiras declarações citem-se, para os termos do 

inventário e partilha, o cônjuge, os herdeiros, os legatários, a Fazenda 

Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se o finado deixou testamento, para que digam sobre as 

primeiras declarações, no prazo legal do art. 626 e ss. do CPC. Não 

havendo impugnação às primeiras declarações, e tendo havido 

concordância da Fazenda Pública quanto aos valores atribuídos aos bens 

do espólio nas primeiras declarações (CPC, art. 633), lavre-se o termo de 

últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se a inventariante para 

prestá-las.Após as últimas declarações, voltem-me conclusos para novas 

deliberações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 12 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60116 Nr: 327-20.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUMAR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:, THIAGO DE MAMAN DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 327-20.2015.811.0039

CÓDIGO Nº 60116

Vistos em correição.

Considerando a manifestação de ref. 60, oficie-se ao Gerente Executivo 

do INSS para que proceda no prazo de 30 (trinta) dias à implantação do 

benefício concedido em favor da parte autora, bem como junte aos autos a 

respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o empecilho que 

esteja impossibilitando a devida implantação do benefício concedido nos 

autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59925 Nr: 263-10.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI VALVERDE LESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 263-10.2015.811.0039.

CÓDIGO 59925.

Vistos em correição.

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.

 Após, nos termos do artigo 535, do Código de Processo Civil, intime a 

Autarquia Federal para que, caso queira, impugnar o cumprimento de 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do 

débito.

Se não houver impugnação, deverá a parte executada apresentar cálculo 

atualizado dos valores devidos, ocasião em que será requisitado o 

pagamento expedindo-se o ofício precatório ou, se for o caso, será 

determinado que a autoridade responsável pela autarquia executada 

proceda ao pagamento da obrigação de pequeno valor, não aplicando-se 

a multa prevista no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, bem 

como, não incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, do art. 

85, também do CPC.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72033 Nr: 2170-83.2016.811.0039

 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: NILDA MARQUES DE QUEIROZ

 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: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 AUTOS 2170-83.2016.811.0039

CÓDIGO 72033

Vistos em correição.

Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68889 Nr: 833-59.2016.811.0039

 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: NILSON DA FRANCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117
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 AUTOS 883-59.2016.811.0039

CÓDIGO 68889

Vistos em correição.

Em que pese o petitório da parte requerida à ref. 91, considerando o 

princípio do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte requerente 

para manifestar o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80667 Nr: 2689-24.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA TIDO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018 AS 08:00 

HORAS, PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA MÉDICA NOS PRESENTES 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74689 Nr: 3480-27.2016.811.0039

 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: ALTAIR COSTA

 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 QUE FIQUE 

CIENTE DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018 AS 08:30 

HORAS, PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA MÉDICA NOS PRESENTES 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78906 Nr: 1734-90.2017.811.0039

 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: SIDNEI DA SILVA BIAZOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018 AS 09:00 

HORAS, PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA MÉDICA NOS PRESENTES 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75600 Nr: 287-67.2017.811.0039

 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: GELIOMAR RODRIGUES DA SILVA

 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:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018 AS 09:30 

HORAS, PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA MÉDICA NOS PRESENTES 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65279 Nr: 2023-91.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA GOMES DE OLIVEIRA

 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:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018 AS 10:00 

HORAS, PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA MÉDICA NOS PRESENTES 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78743 Nr: 1644-82.2017.811.0039

 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: FERNANDO HENRIQUE DA SILVEIRA HELENO

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018 AS 10:30 HORAS, 

PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA MÉDICA NOS PRESENTES AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70882 Nr: 1567-10.2016.811.0039

 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: NILVA BORTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018 AS 11:00 HORAS, 

PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA MÉDICA NOS PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81676 Nr: 3264-32.2017.811.0039

 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: LENIR BOSCATO DOS SANTOS

 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 QUE FIQUE 

CIENTE DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018 AS 11:30 

HORAS, PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA MÉDICA NOS PRESENTES 

AUTOS.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69803 Nr: 1164-41.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018 AS13:00 

HORAS, PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA MÉDICA NOS PRESENTES 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71548 Nr: 1954-25.2016.811.0039

 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: RONEYR JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018 AS 11:30 

HORAS, PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA MÉDICA NOS PRESENTES 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77124 Nr: 904-27.2017.811.0039

 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: VILMA MARIA DE CARVALHO ANTUNES

 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: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO 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.: 75328 Nr: 132-64.2017.811.0039

 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: ROSENILDA APARECIDA TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO 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.: 72724 Nr: 2542-32.2016.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MARQUINIS

 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:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO 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.: 71663 Nr: 1997-59.2016.811.0039

 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: NEIVA NOVAES PEREIRA VASCONCELOS

 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 QUE FIQUE 

CIENTE DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO 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.: 71663 Nr: 1997-59.2016.811.0039

 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: NEIVA NOVAES PEREIRA VASCONCELOS

 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 QUE FIQUE 

CIENTE DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018 AS 15:30 

HORAS, PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA MÉDICA NOS PRESENTES 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55953 Nr: 931-15.2014.811.0039

 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: WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA

 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:6611 - MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO 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.: 80431 Nr: 2546-35.2017.811.0039

 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: JOSÉ CARLOS GIANDOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO 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.: 78219 Nr: 1402-26.2017.811.0039

 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: MILTON DE OLIVEIRA ESCORCE

 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 QUE FIQUE 

CIENTE DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO 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.: 86367 Nr: 828-66.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO 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.: 80372 Nr: 2506-53.2017.811.0039

 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: VIVIANE MAXIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO 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.: 56255 Nr: 1157-20.2014.811.0039

 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: VANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DADESIGNADO O DIA 09 DE NOVEMBRO 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.: 78743 Nr: 1644-82.2017.811.0039

 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: FERNANDO HENRIQUE DA SILVEIRA HELENO

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Considerando que o presente feito ainda pende de realização de perícia 

médica para avaliar a extensão do dano sofrido pela parte autora, nomeio, 

independentemente de compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT 

nº. 5329, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 

78.055-100, Fone: (65) 3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, a indicação de assistentes técnicos.

Deverá a Secretaria desta Vara agendar a data da perícia médica, bem 

como intimar o expert desta nomeação.

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do §2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e 

parágrafos, todos do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes via seus patronos e comunique-se o douto perito 

acerca da data designada.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110790 Nr: 2522-50.2018.811.0078

 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: VALDECIR FLÁVIO LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIZAL DISTRIBUIDORA DE INSUMOS SAPEZAL 

LTDA., CHEMTURA INDUSTRIA QUI,ICA DO BRASIL LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente para participar da Audiência de Conciliação, a 

Realizar-se na Sala do Juízado Especial da comarca. No dia 21/11/2018, 

Às 14h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 85919 Nr: 2477-51.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVALINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/O

 Fica o advogado do réu, devidamente intimado, nos termos da ref. 85, 

para apresentar Alegações Finais, dentro do prazo lega, haja vista o 

acostamento deste pelo Membro do Ministério Público ref. 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108869 Nr: 1293-55.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. DA SILVA SERVIÇOS AGRÍCOLAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108742 Nr: 1216-46.2018.811.0078

 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: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA TAMARA RODRIGUES MAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 89602 Nr: 621-18.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO GONÇALVES PACHECO, 

MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Vistos etc.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença proferida nos 

autos, cumprindo as determinações lá contidas.

Observe-se o artigo 765 da CNGC.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91670 Nr: 1201-48.2016.811.0078

 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): CARLOS ROBERTO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão da parte autora para 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R R$ 2.637,61 (dois mil 

seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), corrigido 

monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

vencimento do débito, e o faço, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Custas pela 

Requerida, bem como a CONDENO ao pagamento de custas processuais, 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa.Após transitada em julgado a sentença, AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93835 Nr: 2062-34.2016.811.0078

 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: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens, 

proposto por MARURINO PLAQUI DE SOUZA em face de ELZA ALVES DA 

SILVA SOUZA ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a exordial que da união não tiveram filhos, não há bens, e requer a 

dissolução da união existente entre eles.

A parte requerida mesmo devidamente intimada não compareceu a 

audiência de conciliação e tampouco apresentou contestação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente DECRETO a revelia da requerida eis que devidamente intimada 

não compareceu a audiência de conciliação e tampouco apresentou 

contestação.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória.

Efetivamente, a cognição do Juízo resume-se às provas já carreadas aos 

autos, seja por conta dos efeitos da revelia e presunção de veracidade 

dos fatos alegados na inicial ou porque os próprios documentos que a 

instruíram corroboram esse desfecho.

Acompanhou a petição inicial a devida Escritura Pública Declaratória de 

União Estável.

 Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil/2015, e declaro 

EXTINTA A UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE MARURINO PLAQUI DE 

SOUZA e ELZA ALVES DA SILVA SOUZA.

Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e remetam-se os 

autos imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações 

de praxe.

Expeça-se Ofício ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Sapezal para as 

providências cabíveis e anotações de praxe, na escritura Pública 
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Declaratória de União Estável constante do livro 015-D Fls. 154 e vs.

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.: 113537 Nr: 4173-20.2018.811.0078

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDNSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, não verifico a comprovação de 

negativa administrativa dos requeridos em providenciar a remoção e o leito 

em UTI.

 Não há como buscar o Poder Judiciário sem antes verificar se o Poder 

Executivo tem possibilidade de atender ou não o presente caso.

 Atropelar o poder executivo seria desrespeitar a separação de poderes e 

desconsiderar todo o trabalho feito pela administração pública que busca 

de toda forma possível atender aos cidadãos.

 Desta forma DETERMINO ao peticionante, que comprove nos autos a 

negativa administrativa nos termos acima delineados no prazo de 24(vinte 

e quatro) horas.

Assim, postergo a análise da liminar para quando da chegada das 

negativas administrativas.

Por outro lado, proceda a Advogada peticionante a correção do polo 

passivo com a correta indicação da autoridade coatora, ressaltando que 

em mandado de segurança, é a autoridade máxima da Administração que 

se pretende atacar.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, e 

URGÊNCIA que o caso requer adotando-se procedimentos necessários ao 

cumprimento efetivo da medida.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113537 Nr: 4173-20.2018.811.0078

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDNSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo pelo presente a Requerente para que apresente o peticionemento 

determinado. Em prazo de 24 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113254 Nr: 4015-62.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113106 Nr: 3917-77.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWDMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111225 Nr: 2760-69.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao
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OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71795 Nr: 1345-61.2012.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, MARIANE CARDOSO MACAREVICH 

- OAB:30264/RS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16.308-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o requerente intimado a apresentar endereço correto em face a 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. Em prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113260 Nr: 4019-02.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39565 Nr: 1868-44.2010.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANE CAMPOS MARTINS 

- OAB:7019 RO

 Vistos etc.Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pelo patrono do réu EDIMILSON SANTIAGO.Em apertada síntese 

a defesa fundamenta seu pedido de revogação aduzindo que não estão 

presentes os requisitos da prisão preventiva.O parquet se manifestou 

favorável ao pedido, pugnando pela substituição da prisão por medidas 

cautelares diversas da prisão.É o relatório. Fundamento e Decido.A 

revisão da custódia cautelar do acusado é medida de rigor.Embora no 

momento da prisão preventiva tenham ficado configurados os requisitos 

autorizadores da medida cautelar, verifica-se que o motivo que ensejou a 

segregação não mais subsiste nos autos.Observa-se que a prisão do 

acusado foi decretada porque ele deixou de manter atualizado seu 

endereço, não sendo localizado para citação, contudo a defesa juntou aos 

autos documentos comprovando que o réu possui endereço fixo, bem 

como exerce atividade lícita como editor de jornal na Comarca de 

Presidente Médici/RO. Diante disso, em consonância com o parecer 

ministerial, DEFIRO o pedido da defesa e REVOGO A PRISÃO de 

EDIMILSON SANTIAGO, 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 - 

Comparecimento mensal em Juízo, até o dia 10 de cada mês, para informar 

e justificar suas atividades;III – Proibição de mudar-se ou ausentar-se da 

comarca de residência, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, sem 

autorização judicial enquanto durar a tramitação do processo.(...)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 Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 90291 Nr: 815-18.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO JUNIO ALVES DE SOUZA, EDIVALDO 

SILVA DA COSTA, JOSE FERNANDO DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

MORAES - OAB:11950/O, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO os réus 

EDIVALDO SILVA DA COSTA, JOSÉ FERNANDO DA SILVA VIEIRA e 

MAURO JUNIO ALVES DE SOUZA, como incursos nas penas do art. 121, 

§ 2º, I, II e IV do Código Penal para que sejam submetidos a julgamento pelo 

e. Tribunal do Júri de Sapezal/MT, de acordo com o art. 5º, XXXVIII, da 

CF/88 e nos termos do art. 74, § 1º, do CPP, oportunidade em que JULGO 

ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta 

ação penal, na denúncia, nos seguintes termos:DA MANUTENÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO JOSÉ FERNANDOVerifica-se no 

presente caso que os motivos que ensejaram a decretação da prisão 

preventiva do réu José Fernando permanecem presentes nos autos, tendo 

em vista que há necessidade de resguardar a ordem pública, desse modo 

MANTENHO a prisão preventiva do réu, utilizando-me de motivação 

aliunde, conforme aprovado por enunciado do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume os termos da decisão que 

decretou a segregação (fls. 74/79).DETERMINO:INTIMEM-SE os acusados, 

nos termos do artigo 420, I, do Código de Processo Penal.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública.APÓS o decurso do prazo 

recursal, certifique-se o necessário e DÊ-SE vista dos autos ao Ministério 

Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 422 do Código 

de Processo Penal. Em seguida, INTIME-SE a Defesa do réu Mauro para a 

mesma finalidade, na sequência a Defensoria Pública.P.I.C.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112360 Nr: 3445-76.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FRANCISCO DA SILVA, FERNANDA 

DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido ministerial de ref. 21.

Oficie-se a autoridade policial para que preste informações acerca da 

apreensão do veículo, indicando o motivo da apreensão do veículo e a 

qual procedimento judicial está vinculado.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112361 Nr: 3446-61.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JUNIOR RAMOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Vistos etc.

A defesa do acusado apresentou defesa prévia pugnando pela exclusão 

de uma das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, tendo em vista 

que superou o limite previsto na Lei nº 11.343/06, contudo tal pleito não 

merece acolhimento tendo em vista que se trata de processo criminal no 

qual estão sendo apurados três fatos distintos, de modo que a quantidade 

de testemunhas não excede o mínimo legal.

No mais, a defesa não arguiu outras preliminares, bem como não se 

vislumbra a hipótese do art. 55, §5º da Lei nº 11.343/06, razão por que 

RECEBO a denúncia oferecida contra MANOEL JÚNIOR RAMOS DE LIMA, 

nos termos do art. 366 do CPP.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18.10.2018, às 

14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de 

acusação e defesa e se procederá ao interrogatório da acusada.

Sirva a presente como Carta Precatória para oitiva das testemunhas que 

porventura residam em outras Comarcas.

Expeça-se carta precatória para intimação do réu para comparecer na 

audiência para ser interrogado.

Expeça-se ofício para o Diretor do estabelecimento prisional onde se 

encontra acautelado o réu, a fim de que promova a escolta dele para a 

audiência que se realizará nesta comarca.

Oficie-se a SEJUDH acerca da necessidade de escolta do réu, a fim de 

que tome as providências necessárias para realização do ato, cumprindo, 

assim, com a orientação contida no Ofício Circular nº 286/2017-GAB-03 

(Protocolo nº 0108749-41.2017.8.11.0000) da Corregedoria-Geral da 

Justiça.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108869 Nr: 1293-55.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. DA SILVA SERVIÇOS AGRÍCOLAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108742 Nr: 1216-46.2018.811.0078

 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: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA TAMARA RODRIGUES MAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112810 Nr: 3718-55.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29594 Nr: 1837-29.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE DE LOURDES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BEIRADA AGROPECUÁRIA LTDA, 

REINALDO GONÇALVES SANTOS, Valter Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Regina de Toledo Ribeiro 

Araujo - OAB:10108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 63, via 

malote digital, para a Comarca de GUANAMBI/BA. Código de 

rastreabilidade: 81120183656418

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9325 Nr: 183-85.2009.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deni Oliveira dos Santos - ME

 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: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:MT/11.178, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:MT/15.020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/12.090-A

 Vistos.

I – INDEFIRO o postulado de fls. 887, eis que, não se encontra 

fundamentado em nenhuma das causas que autorizam o sobrestamento 

do processo;

II – Em continuidade, considerando que as partes foram devidamente 

intimadas da proposta de honorários de fls. 882, consoante certificado às 

fls. 885/886 e, considerando, ainda, que o pedido de suspensão formulado 

às fls. 887 não possui o automático condão de suspender o processo, até 

mesmo porque foi indeferido por este juízo, DETERMINO que a Sra. 

Gestora certifique nos autos o decurso do prazo para apresentação da 

impugnação dos honorários;

III – Ultimada aludida providência, nos termos do art. 95 do CPC/15, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 20 (vinte) dias, PROCEDAM 

com o depósito do valor dos honorários periciais na porcentagem que lhes 

compete, eis que, devem ser rateadas as despesas da perícia 

determinada de ofício pelo juízo;

IV - Sem prejuízo das providências alhures, cumpra-se os demais termos 

da decisão proferida às fls. 874/875, inerente ao prazo para apresentação 

do laudo e, posterior intimação das partes quanto à perícia;

V – REGISTRE-SE, desde já, que eventual decurso do prazo concedido às 

partes para pagamento dos honorários periciais, será importado como 

PRECLUSÃO ao direito de produzir a prova pericial e, consequente 

julgamento do feito no estado que se encontra, devendo a parte arcar com 

os ônus de sua inércia, sendo que, já é de conhecimento do autor que 

pedidos de sobrestamentos devem ser formulados e fundamentados nas 

hipóteses legais.

VI – Oportunamente tornem os autos conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8129 Nr: 374-04.2007.811.0094

 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): Luiz Carlos Ramos de Oliveira, J. L. 

Agropecuária Ltda, Antonio de Carlos Sobrinho, Nelson Bernardelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Gonçalves Pereira 

Nervo - OAB:MT/5368, Alexandre Gonçalves Pereira - OAB:7274/MT, 

Anderson de Mattos Pereira - OAB:MT/8718, Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757, Jacson Marcelo Nervo - OAB:12883/MT, Silvério 

Gonçalves Pereira - OAB:MT/4720-B, Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:MT/3.546-A

 (...) .3.Dispositivo“Ex positis”, NÃO CONHEÇO dos presentes EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO opostos por J. L. AGROPECUÁRIA LTDA, nos autos da 

presente ação Civil Pública, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, via de consequência, mantenho incólume a 

sentença proferida às fls. 332/339.4.Outras ProvidênciasNo mais, 

CUMPRA-SE a decisão de fls. 357, que recebeu o recurso de apelação 

interposto às fls. 346/354.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32143 Nr: 1172-76.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVCM, EMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Rigo - OAB:75.910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Benini - 

OAB:41.409/PR

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado designo a data de 18 de outubro de 

2018, às 15hs45min.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data designada nos termos 

do art. 392 da CNGC/MT.

 Intimem-se todos.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28459 Nr: 1207-70.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido ministerial realizado em audiência (fl. 73-verso).

 Destarte, designo a data 17 de Outubro de 2018, às 17h30min para 

inquirição do psicólogo Robson Alexandre Berttapelli, como testemunha do 

Juízo.

 Intime-se o acusado e sua defesa.

 Às providências necessárias para a realização da oralidade ora 

designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27372 Nr: 596-20.2017.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu Ribeiro Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596 OAB/MT, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, Ilson José 

Vieira - OAB:OAB-MT 25354/B, Jiancarlo Leobet - OAB:MT/10.173, 

Wesley de Almeida Pereira - OAB:23350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B

 Impulsiono o presente feito, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seus advogados, para manifestação acerca do laudo pericial 

de fls. 462/525, no prazo de 10 (dez) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32376 Nr: 1290-52.2018.811.0094

 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: FLOR DE LIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA 

EIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso - SEFAZ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, com supedâneo na patente ausência de oportunidade de 

defesa e/ou obediência ao prazo fixado para sanar as respectivas 

pendências, isto no âmbito administrativo-fiscal, DEFIRO A LIMINAR para 

determinar que a IMPETRADA promova, imediatamente, a reintegração da 

empresa IMPETRANTE FLOR DE LIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA 

EIRELLI, CNPJ 26.200.400/0001-86, no cadastro da SEFAZ/MT, como 

optante pelo Simples Nacional, até ulterior sentença de mérito.Expeça-se 

mandado de INTIMAÇÃO da autoridade coatora para cumprimento da limitar 

por ora deferida, em mesmo expediente, NOTIFIQUE-SE a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009.Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, tornem os autos conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único).Intimem-se as partes. Notifique-se a impetrada. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11387 Nr: 138-13.2011.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. M. de Melo Madeiras - Epp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Silviana Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/RS 80.026-A

 Vistos.

I – Considerando que mesmo após intimada a empresa nomeada como 

perita do juízo a discordância quanto ao valor dos honorários periciais 

remanesce, em atenção ao petitório de fls. 504, INTIME-SE o Perito Contábil 

do Juízo Silvio Santos Orelli, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente proposta de honorários para realização da perícia deferida 

nesses autos;

II – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e intimem-se as partes para que, cientes, querendo, se manifestem em 

mesmo prazo;

III – Após, tornem os autos conclusos, para fins de deliberação quanto a 

insurgência ao valor dos honorários que se instalou nos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31222 Nr: 661-78.2018.811.0094

 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: HAB, JKdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniely Neves Lauro - 

OAB:24285/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a peça 

vestibular, regularizando o polo passivo da presente demanda, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, conforme preconiza o art. 321 do 

CPC.Intimem-se. Após, decorrido o prazo, voltem-se os autos 

conclusos.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27545 Nr: 696-72.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elio Fliegner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eroci Batista Rodrigues da Luz, Leandro 

Batista da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inicialmente, tendo em vista a certidão de trânsito em julgado de fl. 56, 

proceda-se a reclassificação do feito como cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada a pagar o valor a que foi condenada, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento), à luz do art. 523 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32376 Nr: 1290-52.2018.811.0094

 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: FLOR DE LIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA 

EIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso - SEFAZ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 38, via 

malote digital, para a Comarca de CUIABA/MT. Código de rastreabilidade: 

8 1 1 2 0 1 8 3 6 5 9 5 9 6  -  8 1 1 2 0 1 8 3 6 5 9 5 9 3  -  8 1 1 2 0 1 8 3 6 5 9 5 9 2  - 

81120183659594 - 81120183659595

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20778 Nr: 142-79.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria, Comércio e Representações Ltda - 

Insutaba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o que foi requerido pelo Exequente.

 Após, ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias, vistas à exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20879 Nr: 243-19.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonice da Silva Célio Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a suspensão requerida pela exequente, determino a 

SUSPENSÃO da execução, nos termos do artigo 40 da LEF.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem a localização do 

devedor ou de bens passíveis de penhora, determino desde já o 
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ARQUIVAMENTO do feito, nos termos dos §2º do artigo 40 da LEF.

Por fim, deve-se obedecer ao que foi decidido em sede de Recurso 

Repetitivo pela 1º Seção do STJ em 12/09/2018 no REsp nº 1340553 / RS 

(2012/0169193-3), com a aprovação das seguintes teses: 1) O prazo de 

um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, da lei 

6.830 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito 

da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido; 2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e 

havendo ou não decisão judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano, 

inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o 

processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do 

artigo 40, parágrafos 2º, 3º e 4º, da lei 6.830, findo o qual estará prescrita 

a execução fiscal; 3) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da 

prescrição intercorrente, mas não basta para tal o mero peticionamento em 

juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre 

outros bens; 4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (artigo 245 do Código de Processo Civil), ao alegar a nulidade 

pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do artigo 40 da 

LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (por exemplo, deverá 

demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da 

prescrição).

Ciência a Fazenda Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20591 Nr: 880-04.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colunatas Representações, Comércio, 

Construções e Serviços LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a suspensão requerida pela exequente, determino a 

SUSPENSÃO da execução, nos termos do artigo 40 da LEF.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem a localização do 

devedor ou de bens passíveis de penhora, determino desde já o 

ARQUIVAMENTO do feito, nos termos dos §2º do artigo 40 da LEF.

Por fim, deve-se obedecer ao que foi decidido em sede de Recurso 

Repetitivo pela 1º Seção do STJ em 12/09/2018 no REsp nº 1340553 / RS 

(2012/0169193-3), com a aprovação das seguintes teses: 1) O prazo de 

um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, da lei 

6.830 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito 

da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido; 2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e 

havendo ou não decisão judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano, 

inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o 

processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do 

artigo 40, parágrafos 2º, 3º e 4º, da lei 6.830, findo o qual estará prescrita 

a execução fiscal; 3) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da 

prescrição intercorrente, mas não basta para tal o mero peticionamento em 

juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre 

outros bens; 4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (artigo 245 do Código de Processo Civil), ao alegar a nulidade 

pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do artigo 40 da 

LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (por exemplo, deverá 

demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da 

prescrição).

Ciência a Fazenda Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22469 Nr: 511-39.2014.811.0094

 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: RA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I - Defiro o postulado de fls. 54, sendo assim, INTIME-SE a requerida, da 

sentença proferida nos autos, via edital, vez que, esta em local incerto e 

não sabido (fls. 52/verso);

II - Decorrido o prazo legal sem resposta, certifique-se o transito em 

julgado em relação à requerida, ficando, desde já, autorizado o 

arquivamento do feito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ciência ao MPE.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30000 Nr: 2057-27.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S. A. BGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do Julgamento 

Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da Organização do 

Processo) do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir ou requerer o que entender de direito, no prazo comum de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão.

Atente-se às partes que a especificação de provas deverá se dar de 

forma específica, ou seja, citada a modalidade (perícia, testemunhal, etc), 

justificando a necessidade e os fatos que pretendem provar com cada 

uma delas, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 370 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30002 Nr: 2059-94.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S. A. BGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos, etc.

Antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do Julgamento 

Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da Organização do 

Processo) do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir ou requerer o que entender de direito, no prazo comum de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão.

Atente-se às partes que a especificação de provas deverá se dar de 

forma específica, ou seja, citada a modalidade (perícia, testemunhal, etc), 

justificando a necessidade e os fatos que pretendem provar com cada 

uma delas, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 370 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2174 Nr: 84-57.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.B. Lopes Lima ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes Rosa - 

OAB:2.056MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Conforme já determinado em despacho anterior (fl. 88/89), caso restasse 

infrutífera a citação, já estaria autorizada a citação via editalícia.

 Assim sendo, expeça-se edital de citação, observando-se as 

determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80.

 Após, ultrapassado o prazo de citação, com ou sem manifestação do 

executado, vistas ao exequente para requerer o que entender de direito.

 Atente-se à Secretaria para o que está determinado nos despachos, a fim 

de se evitar conclusões desnecessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27024 Nr: 390-06.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTARELO TERRAPLANAGEM LTDA - ME, 

Claudino Martarelo, ADINALDO COSTA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daline Bueno Fernandes - 

OAB:MT/15.847, RAFAEL EDUARDO BABINSKI - OAB:18584, Sirlene de 

Jesus Bueno - OAB:6697/MT

 Vistos em correição.

INDEFIRO o postulado de fls. 106/verso, eis que, não restaram esgotados 

os meios de localização do executado Adinaldo Costa Batista, nem mesmo 

constando nos autos informações que este se encontra em local incerto 

ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do CPC/15, não há que se 

falar em acolhimento da pretendida citação editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de intimação por edital pleiteada pela 

parte exequente, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA à Comarca de 

Colíder/MT, com a finalidade de citação e intimação do executado Adinaldo 

Costa Batista, no novo endereço declinado às fls. 107.

Com o retorno da referida missiva, INTIME-SE a parte exequente para que, 

ciente do resultado da diligência, bem como, da penhora efetivada às fls. 

81/82, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Após, ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

exequente, certifique e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25327 Nr: 457-05.2016.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Borges dos Santos - ME, Janaina Michele 

Borges Santos, JOÃO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – INTIME-SE a parte embargada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente resposta aos embargos de fls. 61/85, nos termos do art. 702, 

§5º, do CPC, sob pena de preclusão;

II – Sem prejuízo da providência alhures, INTIME-SE a parte autora para 

que, no mesmo prazo alhures fixado, se manifeste quanto a não 

localização dos requeridos J. M. Borges dos Santos – ME, e Janaína 

Michele Borges dos Santos (fls. 60/verso), mormente apresentando 

endereço atualizado, para fins de viabilizar a citação destes.

II - Ultrapassado o aludido prazo, aportando novos endereços, fica desde 

já autorizada à expedição de correspondência ou carta precatória, 

conforme o caso, para fins de citação dos requeridos J. M. Borges dos 

Santos – ME e Janaína Michele Borges dos Santos, na forma da decisão 

de fls. 39. Caso contrário, certifique e tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25129 Nr: 329-82.2016.811.0094

 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: GCLF, MCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdGCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório de fls. 90 e documentos juntados às fls. 91/117, 

INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, para que se manifeste, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao recolhimento/isenção dos impostos, na forma 

do petitório de fls. 83.

Sem prejuízo, certifique nos autos se todos os herdeiros foram citados 

das primeiras declarações, bem como, se foram adotadas todas as 

demais providências descritas no art. 626 do CPC, na forma da decisão de 

fls. 26.

Havendo concordância de todos, quanto às primeiras declarações e 

quanto aos valores nelas atribuídos para fins de avaliações para partilha 

e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, 

já com comprovação do recolhimento dos Impostos Estaduais, certidões 

negativas de tributos Federais, Estaduais e Municipais e esboço de 

partilha final, colhendo-se a manifestação das partes e do Ministério 

Público, no prazo de 15 (quinze) dias.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

 Às providências. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30414 Nr: 220-97.2018.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Leite de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – INDEFIRO o postulado de fls. 28, eis que, no endereço constante dos 

autos já houve tentativa de citação, a qual restou infrutífera, consoante 

certidão de fls. 23/verso;

II – No mais, INTIME-SE a parte autora para que, ciente da tentativa 

infrutífera de cumprimento da liminar (fls. 23/verso), se manifeste nos 

autos, mormente requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito, isto no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8510 Nr: 147-77.2008.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Massing

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Ponzio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônia Silva da Macena - 

OAB:MT/4.380, Paulo Sérgio Matias Patruni - OAB:MT/4.360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos.

I – DEFIRO o postulado de fls. 137, sendo assim, INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique nos autos bens 

passíveis de penhora, na forma do art. 774, V, do CPC, sob pena de ser 

fixado multa, que poderá atingir o montante de 20% (vinte por cento) do 

valor atualizado do débito exequendo;

II – Uma vez ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, INTIME-SE o exequente para se manifestar nos 
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autos, mormente requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito, isto no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão;

III – Oportunamente tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1897 Nr: 126-09.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Maria da Silva, Antonio Sérgio da Silva, 

Rosa Maria Arnoni da Silva, Lourdes Mendes, José Pedro Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Rubi Gotlib Kelm - OAB:2132/RO, Soraya 

Maranhão Bagio - OAB:8079/MT

 Vistos.

I – Em atenção ao postulado de fls. 206, e, verificando que desde a última 

avaliação do bem penhorado nesses autos já decorreu mais de uma 

década, consoante consta às fls. 85 e fls. 147 dos autos, EXPEÇA-SE 

MANDADO de AVALIAÇÃO do imóvel descrito em termo de fls. 147;

II – Da aludida avaliação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias;

III – Na sequência, determino que a Sra. Gestora certifique nos autos 

eventual decurso do aludido prazo e, restando precluso, fica desde já 

deferido o pedido de alienação judicial do bem penhorado às fls. 147, para 

tanto, nomeio Leiloeiros Judiciais Cirlei Freitas Balbino da Silva e Joabe 

Balbino da Silva;

IV – Na hipótese de restar precluso o prazo que assiste à defesa do 

executado, tal como especificado no item anterior, determino que sejam 

designadas datas para leilão judicial do bem penhorado nos autos, 

consoante última avaliação, junto aos leiloeiros retro citados, cumprindo-se 

todas as determinações legais cabíveis à espécie, sendo desde já, 

atribuído o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem, em caso 

de venda;

IV - Todos os atos referentes à hasta pública ficarão a cargo dos 

Leiloeiros Judiciais por ora nomeados, nos termos dos artigos 884, 886 e 

887, todos do CPC/15;

V - Intimem-se as partes, a cerca da designação das datas para a 

realização do Leilão, comunicando-se a Organização de Leiloeiros Oficiais 

sobre a concordância das datas sugeridas, se for o caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20126 Nr: 417-62.2012.811.0094

 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: Clebston José Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ager - Agência Estadual de Regulação dos 

Serviços Públicos de Mato Grosso, Luis Arnaldo Faria de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Geraldo Vozniak - 

OAB:12979/MT, Marcos Rogério Mendes - OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o acórdão transitou em julgado (fls. 237), bem como, 

que não há requerimentos pendentes de deliberação, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22839 Nr: 752-13.2014.811.0094

 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: Marlene Aparecida Genitori Delmonico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, nos termos do art. 487, I, Código de Processo Civil, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Instituto Nacional do 

Seguro Social INSS a conceder o benefício de amparo social à pessoa 

portadora de deficiência, nos termos do artigo 20 da Lei 8.742/93, art. 128 

da Lei 8.213/91 e Portaria MPS N° 929/94, à autora MARLENE APARECIDA 

GENITORI DELMONICO, na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, com efeitos retroativos à data do indeferimento administrativo. 

4.Providências FinaisOs juros de mora incidem a partir da citação válida, a 

teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em 

vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a 

razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da 

caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Declaro a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade do benefício e, 

assim, CONCEDO à requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO 

a implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua 

comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). (...) .Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25701 Nr: 723-89.2016.811.0094

 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: LGF, EGdO, PPdC, GGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT, ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - OAB:MT/12292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção aos postulados de fls. 276/279 e, considerando que na 

decisão de fls. 273/275 foi suspenso o feito apenas para fins de 

regularização de uma condição de procedibilidade do inventário, sendo 

que, os sobreditos pedidos em nada afetam o rito da partilha, sendo 

pedidos incidentais formalizados em favor de um dos herdeiros, DECIDO:

I – INTIMAÇÃO dos demais herdeiros ou seus representantes legais para 

que, cientes dos postulados de fls. 276/279, querendo, se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão;

II – Ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação dos demais 

herdeiros, certifique-se e dê-se vistas dos autos ao MPE, para 

manifestação em relação ao postulado de fls. 276/279;

III – No mais, ressalta-se, desde já, que as providências determinadas em 

decisão de fls. 273/275 permanecem válidas e transcorrendo o respectivo 

prazo, independentemente da decisão inerente aos postulados de fls. 

276/279.

IV – Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23400 Nr: 174-16.2015.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SJDS, CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAA, VA, MBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

I – Considerando que aportou aos autos novo endereço dos requerentes, 

DETERMINO a DESIGNAÇÃO de audiência de conciliação de acordo com a 
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pauta deste juízo, a ser realizada pela conciliadora desta Comarca, nos 

termos da decisão de fls. 70;

II – PROCEDA com a expedição de carta precatória à Comarca de 

Intanhangá/MT com a finalidade de intimação dos requerentes, bem como, 

INTIMEM-SE todas as demais partes para comparecimento, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24623 Nr: 40-52.2016.811.0094

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Borchardt & Cia Ltda - EPP, Harold Borchardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o acórdão proferido nestes autos transitou em julgado 

(fls. 108), DÊ-SE imediato cumprimento a ordem que emanda do E. TJMT, 

remetendo o feito à Justiça Federal, com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26211 Nr: 1081-54.2016.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 40, DETERMINO a INTIMAÇÃO pessoal do autor, 

para manifestação quanto ao prosseguimento PROFÍCUO do feito, 

mormente requerendo o que de direito e procedendo com o pagamento do 

valor das diligência, na forma da decisão de fls. 38, 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 das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23850 Nr: 447-92.2015.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. BERTOLO TRANSPORTES - ME, João Bertolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc.

Em atenção ao postulado de fls. 210/212 e, verificando que o acórdão 

proferido nestes autos transitou em julgado, de acordo com a certidão de 

fls. 206, 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;

IV – Sem prejuízo, DEFIRO o pedido descrito no item “b” de fls. 211, sendo 

assim, EXPEÇA-SE ofício ao CIRETRAN desta cidade, solicitando a 

transferência do veículo descrito nos autos à propriedade da empresa 

autora, na forma da sentença de fls. 154, confirmada em sede recursal.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22149 Nr: 257-66.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rute de Melo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I - INTIME-SE a parte exequente, ora impugnada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, se manifeste quanto a impugnação apresentada 

pela executada às fls. 135/142, sob pena de preclusão.

II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

exequente, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25194 Nr: 383-48.2016.811.0094

 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: Osvaldo Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao postulado de fls. 91/93, defiro o início da fase de 

cumprimento de sentença, proceda-se com a alteração da fase 

processual e da capa dos presentes autos;

 II – Nos termos do artigo 910 do CPC/15, cite-se o INSS para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias;

 III - Decorrido o aludido prazo, certifique-se a oposição de embargos e, 

caso negativo, requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal 

competente, nos termos do art. 910, §1º, do CPC/15.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21702 Nr: 1068-60.2013.811.0094

 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: José dos Santos, Adão Ramalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Ramalho dos Santos, José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Carlos Gonçalves Paschoal - OAB:15881- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Carlos Gonçalves Paschoal - OAB:15881- A, 

FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA - OAB:13169

 (....) 3.Dispositivo“Ex positis”, com fulcro no art. 485, I, do CPC/15, 

INDEFIRO a RECONVENÇÃO de fls. 67/72, ante o não recolhimento das 

custas e despesas processuais, por consectário, DECLARO EXTINTA a 

reconvenção, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.4.Outras providênciasNo 
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mais, visando o regular prosseguimento do feito principal, antes de 

proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do Julgamento Antecipado do 

Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da Organização do Processo) do 

Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), DETERMINO a INTIMAÇÃO das 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir ou requerer 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64617 Nr: 2024-58.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salles Armazens Gerais Ltda -Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:15322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 05 dias juntar aos autos a guia de recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, visto que consta apenas apenas o 

protocolo do comprovante de pagamento, sendo necessária a guia para 

conferência na Central de Mandados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43243 Nr: 2206-20.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aliete Ribeiro do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:OAB/MT 15469-A, 

Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 12205-A

 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 dar andamento ao feito, apresentando planilha atualizada dos 

débitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62762 Nr: 879-64.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

 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:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a ação cominatória em riste, para 

condenar o requerido à realização da cirurgia de angioplastia coronariana 

em favor de Luiz Carlos de Oliveira, confirmando a decisão proferida em 

sede de antecipação de tutela, inclusive no que concerne à ordem de 

bloqueio de valores nas contas do Estado e consequente repasse ao 

nosocômio conveniado ao SUS, onde se realizará o procedimento.Em caso 

de bloqueio, e, em sendo superior ao valor necessário para o custeio da 

cirurgia, proceda-se a restituição do montante remanescente, às contas 

públicas do réu.Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento das custas 

processuais, calculadas na forma da lei, e dos ônus da sucumbência, que 

arbitro em 10% sobre o valor, atualizado, dado à causa.Registre-se, 

publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição, com as anotações de estilo, ficando desde já autorizado o 

desarquivamento do feito sem ônus, dentro do prazo de seis meses, para 

a parte que deseje requerer o cumprimento da sentença.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 11 de 

setembro de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em 

substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 53416 Nr: 1287-26.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDEILSON SALES LOPES, JHEMISON 

CARNEIRO SILVA, RAFAEL ZAMARIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO 

- OAB:9869/O, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:MT 21011/O, JOSE 

AECIO PIRES SALOMÉ - OAB:OAB/TO 3111

 Processo n°: 1287-26.2016.811.0108 (Código 53416)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Credeilson Sales Lopes e Outros

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Diante do teor da certidão de fl. 511, intimem-se os advogados 

constituídos pelo acusado Rafael Zamarioli, Dr. Etelmínio de Arruda Salomé 

Neto e Dr. José Aécio Pires Salomé e advogado do acusado Jhemison 

Carneiro, Dr. Heloizio Oliveira Silva, via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, justifique o motivo pelo qual deixou transcorrer in albis o 

prazo para manifestação nos termos do artigo 422, do Código de 

Processo Penal, bem como para cumprir a determinação de f. 508, sob 

pena do pagamento de multa no valor de 01 (dez) a 100 (cem) salários 

mínimos, conforme preceitua o artigo 265, do Código de Processo Penal. 

No mesmo prazo o advogado poderá apresentar a peça faltante.

Outrossim, diante do silêncio injustificado dos causídicos, determino a 

intimação dos réus Rafael Zamarioli e Jhemison Carneiro para que 

informem ao oficial de justiça se possuem outro advogado ou se não têm 

condições de arcar com honorários advocatícios, caso em que serão 

defendidos pela Defensoria Pública.

Cumpra-se com urgência, vez que se trata de processo de réus presos.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 de setembro de 2018.

Hugo José Freitas da Silva

Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 46810 Nr: 2292-54.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Jose Poltronieri Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Monteiro Rocha - 

OAB:74090/PR, Jomah Hussein Ali Mohd Rabah - OAB:19947/PR

 Processo n°: 2292-54.2014.811.0108 (Código 46810)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Altair José Poltronieri Ribeiro

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Diante do teor da certidão de fl. 909, intime-se o advogado constituído pelo 

acusado, Dr. Jomah Hussein Ali Mohd Rabah, via DJE, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, justifique o motivo pelo qual deixou transcorrer in albis 

o prazo para a apresentação das razões recursais, sob pena do 

pagamento de multa no valor de 01 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, 

conforme preceitua o artigo 265, do Código de Processo Penal. No mesmo 

prazo o advogado poderá apresentar a peça faltante.

Outrossim, diante do silêncio injustificado do seu defensor, determino a 

intimação do réu para que informe ao oficial de justiça se possui outro 

advogado ou se não tem condições de arcar com honorários advocatícios, 

caso em que serão defendidos pela Defensoria Pública.

Cumpra-se com urgência, vez que se trata de processo de réus presos.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 de setembro de 2018.

Hugo José Freitas da Silva
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Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63797 Nr: 1545-65.2018.811.0108

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABIANO ALEXANDRE BADO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo, Rodrigo dos Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 11.208-B

 Pelo exposto, não preenchidos os requisitos legais, em consonância com 

o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo 

apreendido nos autos. Após o trânsito em julgado da presente decisão, 

CERTIFIQUE-SE seu teor nos autos principais, trasladando-se as peças 

necessárias. Inexistindo outros requerimentos, ARQUIVEM-SE estes 

autos, mediante as baixas e cautelas de estilo.Intime-se. Ciência ao 

MPE.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 de setembro de 

2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48360 Nr: 764-48.2015.811.0108

 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: Juliano Correa Proenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Impulsiono os autos para intimação das partes, por seu procuradores, 

quanto a perícia designada para a data de 11 de setembro de 2018 as 

14h30m, na Politec, Diretoria Metropolitana de Medicina Legal, a Rua 7, 

esquina com Avenida Gonçalo Antunes de Barros, s/n, Bairro Carumbé, 

na cidade de Cuiabá/MT, com a Médica Perita Oficial Dra. Maristela da Silva 

Andreoni. As poderão comparecer ao ato acompanhada de seus 

assistentes técnicos e a parte autora deverá estar portando seus 

documentos pessoais, laudos e exames médicos que possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63480 Nr: 1335-14.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDÉZIO DOS SANTOS, FRANCISCO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64485 Nr: 1965-70.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA TAPURAH LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23803 Nr: 71-40.2010.811.0108

 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: 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

 Corrigo o impulsionamento anterior para promover a intimação da parte 

requerida, 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.: 40499 Nr: 971-52.2012.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ROBERTO MORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41259 Nr: 41-97.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Saitz Jonck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 AUTOS N°: 41-97.2013.811.0108 (Código 41259)

AUTOR: Ministério Publico - MT

RÉU: Geraldo Saitz Jonck

AÇÃO PENAL

Vistos.

Trata-se de ação penal impetrada pelo Ministério Público de Mato Grosso 

em desfavor Geraldo Saitz Jonck.

A denúncia foi recebida em 30/04/2013. O denunciado foi citado e intimado 

a comparecer à audiência para oferecimento da suspensão condicional do 

processo (fl. 102). Realizado o referido ato, o denunciado aceitou as 

condições da suspensão (fl. 103) e, concluiu o período de prova que lhe 

foi imposto até o dia 10/08/2018.

Às fls. 130, o Ministério Público pugna pela extinção da punibilidade do 

denunciado.

É o breve relatório.

 DECIDO.
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Analisando os termos da suspensão condicional do processo, proposta 

ao acusado, bem como as certidões e recibos encartados aos autos, 

observa-se que, realmente, houve cumprimento de todas as condições 

que lhe foram impostas, o que impõe na extinção de sua punibilidade.

Isto posto, diante da expiração do período de prova sem qualquer 

revogação, nos termos do art. 89, § 5º da Lei 9.099/95, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Geraldo Saitz Jonck, devidamente 

qualificado nos autos, em relação aos fatos que lhe foram imputados 

neste feito.

 Após o transito em julgado, arquive-se, observadas as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 06 de setembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65134 Nr: 2366-69.2018.811.0108

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCAS NUNES RAMPINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2366-69.2018.811.0108 (Código 65134)

Requerente: Lucas Nunes Rampinelli

REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE BEM

VISTOS.

Cuida-se de requerimento de restituição de bem apreendido formulado por 

Lucas Nunes Rampinelli.

Verifica-se dos autos a ocorrência de apreensão de aeronave 

pertencente ao requerente, modelo 58, ano 1981, número de série 

TH-1293, ante a suposta ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes.

 Contudo, verifica-se a inexistência de elementos que caracterizem a 

situação de flagrância almejada pela autoridade policial.

Nesse passo, impertinente a manutenção da apreensão do referido bem.

Desta feita, em conformidade com o disposto nos arts. 118 a 124 do CPP, 

havendo justa causa para a restituição do bem apreendido, acolho o 

pedido formulado e DEFIRO a restituição aeronave, modelo 58, ano 1981, 

número de série TH-1293, registro (f.35) ao requerente Lucas Nunes 

Rampinelli, condicionada à verificação da compatibilidade do bem 

apreendido à sua documentação.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 12 de setembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 52275 Nr: 707-93.2016.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHENIFER PEREIRA, HENZO PEREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERIVELTO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Processo n°: 707-93.2016.811.0108 (Código 52275)

Requerente: Henzo Pereira Batista

 Requerido: Herivelto Batista

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.40), e, considerando que o 

Defensor Público atua em defesa da parte requerente, nomeio para 

patrocinar a defesa técnica do requerida o(a) advogado(a) Cláudio Birck, 

OAB/ MT 10.093.

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.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-22.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANETE NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000288-22.2017.8.11.0108. REQUERENTE: GILVANETE NASCIMENTO 

COSTA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Dispenso o relatório em razão do permissivo contido 

no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte no artigo 355, II, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Analisando os autos, verifico que a 

reclamada não compareceu à audiência de conciliação, embora 

anteriormente citada, bem assim apresentou defesa de forma intempestiva 

e sem provas de suas alegações, razão pela qual decreto a sua REVELIA, 

nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95. Ademais, embora tenha 

apresentado defesa, a ré não acostou nos autos qualquer elemento capaz 

de afastar a verossimilhança da alegação dos autores, já que não 

apresentou provas junto à contestação. 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. De 

acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de dano moral 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, diante da presunção de 

veracidade das alegações constantes da inicial, bem como da inexistência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito 

da autora, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR a 

inexistência dos débitos discutidos, devendo a ré providenciar a retirada 

do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 05 dias, 

sob pena de multa diária no valor R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 536, § 1º, do CPC; e b) CONDENAR a parte reclamada a pagar aos 

autores o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização 

por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, 

cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Desta forma, 

declaro extinto o processo com resolução do mérito, o que faço na forma 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, a teor do 

que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE o prazo de 30 (trinta) dias, após o que, nada 

requerido, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. De Diamantino/MT para Tapurah MT em 13 de setembro de 

2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga – Matrícula 

26049/TJMT 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, 14 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Comarca da Terra Nova do Norte
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56606 Nr: 1042-21.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI ANA BELLE PASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, considerando a petição da parte autora 

requerendo a expedição de Alvará (fl. 98), impulsiono os autos para 

intimação do autor para querendo manifestar-se no prazo de 15(quinze) 

dias acerca dos alvarás expedidos às fls. 95/96, retirados pelo advogado 

Francis Vinicius Oliveira Duarte em 11.10.2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37306 Nr: 1332-46.2009.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo de suspensão requerido, motivo 

pelo qual passo a intimar a parte autora para manifestar-se nos autos no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52945 Nr: 166-03.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES BALBINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A MT, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que passo a intimar o autor acerca do retorno dos autos 

do TRF 1ª Região, para querendo manifestar-se no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37842 Nr: 402-91.2010.811.0085

 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: ASSUNTA MARIA DE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que a 

CONTESTAÇÃO acostada às fls. 124/133, foi apresentada 

TEMPESTIVAMENTE pela parte requerida.

CERTIFICO ainda, que neste ato passo a intimar a parte autora/requerente, 

para querendo apresentar impugnação à contestação no prazo legal, bem 

como, da decisão de fl. 123 a seguir transcrita: “(...) intimem-se as partes 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, ou ratificar as 

já existentes no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias, sendo o silêncio 

interpretado como desinteresse.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56640 Nr: 1062-12.2015.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT, MILTON 

JOSE TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que a 

Contestação acostada às fls. 62/64, foi apresentada TEMPESTIVAMENTE, 

consoante formulário de fl. 02.

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que INTIMO A 

PARTE AUTORA para querendo, no prazo legal, impugnar a Contestação 

acostada às fls. 62/64.

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo 

AMBAS AS PARTES da decisão de fls. 65, abaixo transcrita: “(...) 

intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

mencionando a pertinência, no prazo de 10 (dez) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33165 Nr: 669-05.2006.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCRNM-SN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGP-, CCBDS, DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico e dou fé que mpulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do ofício de fls. 111 e AR de fls. 111-v, bem como para querendo 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56360 Nr: 895-92.2015.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LGB, LGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação da advogada 

dativa do réu, Dra. Vanessa Roberta Toniazzo, para que compareça a 

Secretaria da Vara Única para ser intimada acerca da sentença proferida 

às fls. 42: "(...) Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito. Custas pro rata, sendo que, nos termos da Lei 

1.060/50 SUSPENDO sua exigibilidade. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações."

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Portaria

PORTARIA nº 36/2018-DIRETORIA

Excelentíssimo Senhor Dr. Elmo Lamoia de Moraes, Juiz Substituto e 

Diretor do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado 
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de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a falta de energia elétrica, em virtude de problema na 

linha de transmissão, causando problema com a conectividade (rede e 

acesso a internet) na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, 

prejudicando a continuidade do expediente no Foro a partir da 15 horas,

 RESOLVE:

 I – SUSPENDER o expediente forense no dia 14 de setembro de 2018.

II – PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou findam na 

referida data, para o dia 15 de setembro de 2018.

 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta à Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, Ministério Público, 15º Subseção da 

OAB, Polícia Militar e Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT.

 Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 14 de setembro de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes

 Juíz Substituto e Diretor do Foro

Edital

Edital nº 27/2018-

Diretoria O Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moares, Juiz de Direito 

Substituto e Juiz Diretor do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,Considerando as aplicações de provas do Processo Seletivo para 

Estágio Curricular Remunerado de Nível Médio e Superior realizadas no dia 

1° de Julho de 2018 e por não haver recurso contra o Gabarito Definitivo 

do Processo Seletivo para Estagiários de Nível Médio e Superior desta 

comarca; Torna público, em cumprimento ao disposto no Edital n° 

014/2012/GSCP e Edital 01/2018, a Classificação Final do Processo 

Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de Nível Médio e Superior 

desta comarca.

NÍVEL MÉDIO. Considerando o disposto no item 7.1 e seguintes do Edital n° 

014/2012/GSCP, a classificação dos candidatos é a seguinte:

 Ordem Nome Acertos Nota Situação

1° Mylena Leite da Silva 40 100 Aprovado 2° Daniel Wesley Teodoro 

Santos 30 75 Aprovado 3° Jaqueline dos Santos Lopes 30 75 Aprovado 4° 

Gabriela Ribeiro Martins 28 70 Aprovado 5° Mainny Ribeiro de Souza 27 

67,5 Aprovado 6° Nicolly Geovanna Paulino Leite 27 67,5 Aprovado 7° 

Lucas Cambará da Silva 25 62,5 Aprovado 8° Ingrid Camilly Frazão Oliveira 

25 62,5 Aprovado 9° Erika de Lurdes Silva 24 60 Aprovado 10° Hellen 

Beatriz Moraes Rodrigues 23 57,5 Aprovado 11° Ronielvinyn Ribeiro de 

Souza 23 57,5 Aprovado 12° Tamires Letícia Rodrigues Moyses 23 57,5 

Aprovado 13° Wesley Welington Mendes de Paula 23 57,5 Aprovado 14° 

Gabrielle de Melo Silva 22 55 Aprovado 15° Lívia Gabriela Moura Coelho 22 

55 Aprovado 16° Liniker Hikaru dos Santos Nakashima 21 52,5 Aprovado 

17° Gabriel Monteiro Ribeiro 21 52,5 Aprovado 18° Walter Jorge Flaviano 

Neto 21 52,5 Aprovado 19° Ana Clara Maciel Souza 21 52,5 Aprovado 20° 

Lucas Kawan de Oliveira Souza 21 52,5 Aprovado 21° Italo Guilherme da 

Silva Oliveira 20 50 Aprovado 22° Lonara Oliveira Ribeiro 20 50 Aprovado

Os demais candidatos, por não terem alcançado a média estipulada no 

item 7.2 do mencionado Edital, foram automaticamente eliminados do 

certame.

NÍVEL SUPERIOR – DIREITO Considerando o disposto no item 7.1 e 

seguintes do Edital n° 014/2012/GSCP, a classificação dos candidatos é a 

seguinte: Ordem Nome Acertos Nota Situação

1° Luzia Rosalina Amparo Prado 32 80 Aprovado 2° Victor Rafael de 

Araujo Galego 31 77,5 Aprovado 3° Emillyane Cristiane Silva Adorno 29 

72,5 Aprovado 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.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 20 de agosto de 2018. Elmo Lamoia 

de Moraes. Juiz de Direito e Diretor do Foro.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 22006 Nr: 59-95.2005.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ana 

Júlia Coelho de Freitas, Lilian Graciela Ferreira Coelho, Julian Rodrigo Bispo 

de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 Intimação do advogado dos requerentes para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de novembro de 2018 às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60150 Nr: 87-43.2017.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton de Olanda Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Secretária de Estado 

de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 201/225 foi protocolada 

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 a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 22006 Nr: 59-95.2005.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ana 

Júlia Coelho de Freitas, Lilian Graciela Ferreira Coelho, Julian Rodrigo Bispo 

de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 DESPACHO

Vistos.

Diante da suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria Pública 

nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o Dr. Hilman 

Moura Vargas, OAB/MT nº 19516/A, para patrocinar a defesa do 

requerido nos autos até o fim da lide.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se o causídica nomeado para que assuma o compromisso ou 

aponte o desinteresse no mesmo, manifestando-se nos autos no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 22006 Nr: 59-95.2005.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ana 

Júlia Coelho de Freitas, Lilian Graciela Ferreira Coelho, Julian Rodrigo Bispo 

de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 Desarquivem-se.

Junte-se. Conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 22006 Nr: 59-95.2005.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ana 

Júlia Coelho de Freitas, Lilian Graciela Ferreira Coelho, Julian Rodrigo Bispo 

de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 DESPACHO

Vistos em correição.

1- Ao Distribuidor para alterar a classe para cumprimento de sentença.

2- Intime-se o devedor para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, 

cada um no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, com 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma 

do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115244 Nr: 905-17.2017.811.0102

 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: NERCI LURDES BATEZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AFONSO BRITO - 

OAB:14.187, MOISES FERREIRA JUNIOR - OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a (i) conceder à autora o 

benefício aposentadoria por idade rural, com data do início do benefício 

(DIB) em 10/01/2017 (data do requerimento administrativo), com RMI no 

valor de um salário mínimo da época e com RMA em um salário mínimo 

atual; (ii) pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês. Sobre o valor retroativo deverão incidir: a) correção monetária, pelo 

INPC e b) juros de mora, desde o vencimento de cada parcela devida, 

aplicando-se o índice previsto para a caderneta de poupança (art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/97).Autarquia isenta de custas, nos termos do inciso I do art. 

3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO a 

autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre 

as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do 

art. 85, § 3º, I, do Novo Código de Processo Civil (pois é certo que o valor 

da vantagem econômica da parte autora não é superior a duzentos 

salários mínimos) e da Súmula nº 111 do STJ.Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não 

supera 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, NCPC).SIRVA A 

PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO, devendo sua cópia ser 

encaminhada ao INSS, a fim de que implemente o benefício previdenciário 

em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.Após o trânsito em 

julgado, DÊ-SE vista à parte autora para promover o que de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o prazo, AO ARQUIVO, com 

as anotações necessárias, sem prejuízo de desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo do art. 

523, §1º e § 3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 12 de setembro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125081 Nr: 2235-15.2018.811.0102

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APB, ESdO, CAdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2235-15.2018.811.0102

Código nº: 125081

 Vistos, etc.

Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 12 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124275 Nr: 1935-53.2018.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ROSONI E CIA LTDA, VALMIR ROSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Passo a analisar o 

pedido de tutela de urgência. A tutela de urgência, enquanto modalidade 

de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da 

norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela verifico que não estão demonstrados os 

pressupostos acima citados, sobretudo a probabilidade do direito da parte 

autora, já que as irregularidades contratuais apontadas dependem, para 

sua apuração e comprovação, de ampla dilação probatória. Além disto, 

não demonstrou o embargante o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela. INTIME-SE a parte embargada para, querendo, oferecer 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC). Caso a 

impugnação contenha qualquer das matérias referidas nos artigos 350 e 

351 do CPC, MANIFESTE-SE o embargante no prazo de 15 (quinze) dias. 

Caso contrário, REMETAM-SE conclusos para o saneamento, sem prejuízo 

da análise do julgamento conforme o estado do processo. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera-MT, 12 de setembro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112833 Nr: 1609-64.2016.811.0102

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CAMARGO SERPA, ALVARI AIMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B

 Autos nº: 1609-64.2016.811.0102

 Código n°: 112833

Vistos etc.

Diante da manifestação da parte requerida à ref. 105, DÊ-SE vista ao 

Ministério Público.

Após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, devidamente 

certificado, nada tendo sido requerido, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 11 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110249 Nr: 602-37.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MONICA BRITEZ - 

OAB:19528/O

 Autos nº: 602-37.2016.811.0102

Código nº: 110249

Vistos etc.

Considerando que a parte autora informou nos autos que não tem 

interesse na realização da audiência, DETERMINO o cancelamento da 

solenidade agendada nestes autos.

Após, venham os autos conclusos para saneamento do feito ou 

julgamento antecipado da lide.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

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.: 122910 Nr: 1306-79.2018.811.0102

 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: CEVITAL INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA - VERA 

SILOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO VICENTE POZZOBON, MARLENE PIANO 

POZZOBON, VILMAR AGOSTINI, ILMA KEMPF, ALCEU ADEMIR KEMPF, 

ESPÓLIO DE NILSON SCHEMMER KEMPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1306-79.2018.811.0102

Código nº. 122910

Vistos, etc.

Há notícia nos autos da interposição de recurso de agravo de instrumento 

(ref. 19). Nada obstante os argumentos declinados pela parte, não 

vislumbro motivos para a retratação da decisão recorrida, motivo pelo qual 

a mantenho pelos seus próprios fundamentos.

No mais, considerando que a parte autora manifestou desinteresse na 

realização de audiência de conciliação, CUMPRA-SE o remanescente da 

decisão proferida à ref. 13.

EXPEÇA-SE o necessário.

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.: 124800 Nr: 2116-54.2018.811.0102

 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: AMILTON DANIEL LOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

[...]CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a ação (335, III, do Novo 

Código de Processo Civil).Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do 

NCPC, REQUISITO as cópias de todos os procedimentos administrativos 

correspondentes ao pedido de aposentadoria rural por idade postulado 

pela parte autora.Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento 

de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos:[...]Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 DE JANEIRO DE 2018 ÀS 

14HORAS.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.Desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, contados da intimação do agendamento da audiência, 

apresentar o rol de testemunhas (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão 

ser informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.Considerando que a parte autora 

pugnou pela realização de depoimento pessoal do requerido, INTIME-SE o 

mesmo, pessoalmente, para comparecimento a solenidade ora 

designada.Caso a autarquia requeira a realização de depoimento pessoal 

da parte autora, INTIME-A pessoalmente para comparecimento a 

solenidade ora designada, sob pena de confesso, artigo 385, §1°.Defiro o 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC/2015.INTIME-SE. CITE-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Vera/MT, 10 de Setembro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121519 Nr: 579-23.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MELANIA STRAPAZZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para, confirmando 

a liminar antes deferida para DECLARAR a propriedade e posse plena e 

definitiva do bem VOLKSWAGEN, Modelo - SAVEIRO 1.6 CS, Ano 

Fabricação - 2012, Cor - Branca, Chassi - 9BWKB05U6DP133251, Placa - 

OBK6069, em favor da autora, ficando a esta facultada a venda do bem, e 

em tal caso, aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das 

despesas decorrentes e entregar à parte ré o saldo apurado, se houver. 

Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.DETERMINO o cancelamento de eventual restrição sobre o veículo. 

Condeno o requerido ao ressarcimento das custas e ao pagamento de 

honorários advocatícios, os quais FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

nos termos do artigo 85, § 8º, c/c artigo 86, parágrafo único, do CPC.Após 

o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Vera-MT, 05 de Setembro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116618 Nr: 1454-27.2017.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA ROCHA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AFONSO BRITO - 

OAB:14.187, MOISES FERREIRA JUNIOR - OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a autarquia ré ao 

pagamento à parte autora do benefício previdenciário pensão por morte, 

devido a partir da data do requerimento administrativo (08/05/2017). Sobre 

o valor retroativo deverão incidir: a) correção monetária, pelo índice INPC, 

em sintonia com a atual jurisprudência do STJ - REsp 1492221/PR; e b) 

juros de mora, desde o vencimento de cada parcela devida, aplicando-se 

o índice previsto para a caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).No que tange ao 

pagamento de custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da 

autarquia federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

CONDENO a autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da 

sentença, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Novo Código de Processo Civil 

(pois é certo que o valor da vantagem econômica da parte autora não é 

superior a duzentos salários mínimos) e da Súmula nº 111 do 

STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o 

valor da condenação não supera 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 

3º, I, NCPC).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124956 Nr: 2181-49.2018.811.0102

 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): ROZENE FELISBINO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124955 Nr: 2180-64.2018.811.0102

 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): V RIBEIRO DOS SANTOS ME, VANDSON 

RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116572 Nr: 1432-66.2017.811.0102

 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: MARLENE JUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS ao pagamento à parte autora do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, devido a partir 

da data do requerimento administrativo (09/05/2017 – pág.15). Sobre o 

valor retroativo deverão incidir: a) correção monetária, pelo índice INPC, 

em sintonia com a atual jurisprudência do STJ - REsp 1492221/PR; e b) 

juros de mora, desde o vencimento de cada parcela devida, aplicando-se 

o índice previsto para a caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97).Oficie-se ao requerido, requisitando-se a implantação do 

benefício, num prazo de 30 (trinta) dias. No que tange ao pagamento de 

custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO a 

Autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre 

as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do 

§ 3º do artigo 20, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 111 do 

STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o 

valor da condenação não supera 60 (sessenta) salários 

mínimos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Vera/MT, 11 de Setembro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125014 Nr: 2209-17.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ALESSIO GONÇALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124958 Nr: 2182-34.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE TRASEL, JULIO LOPES MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124975 Nr: 2187-56.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLAUCIDIO NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 
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OAB:5726/B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B/MT, Janone da 

Silva Pereira - OAB:7055-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2187-56.2018.811.0102Código n°: 124975Vistos, etc.1.CITE-SE 

a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 

(artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos.2.Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, 

devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os 

elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO 

na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 

870 e ss. do CPC/2015).3.Lembrando que, recaindo a penhora sobre bens 

móveis, deverá o meirinho indagar ao executado acerca de sua 

propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado 

de conservação do bem e outras informações complementares que 

entender pertinentes.Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, 

deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar 

se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge 

(artigo 842 do CPC/2015). 4.O oficial de justiça, não encontrando a parte 

executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015).5.Na 

forma do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de 

bem móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, 

devendo conservá-los e manter a guarda dos mesmos.6.Indicado para 

penhora bem imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à 

parte exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento 

de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial, na forma do artigo 844 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118227 Nr: 2137-64.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPITALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO PEREIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 118227

Processo nº 2137-64.2017.811.0102

Vistos etc.

Diante da petição apresentada à ref. 39, onde informa que foi realizado 

acordo entre as partes no juízo deprecante, acordo este já homologado, 

DETERMINO a devolução da respectiva Carta Precatória ao juízo de 

origem.

Procedam-se às baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 12 de setembro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124956 Nr: 2181-49.2018.811.0102

 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): ROZENE FELISBINO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2181-49.2018.811.0102Código n°: 124956Vistos, etc.1.CITE-SE 

a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 

(artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos.2.Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, 

devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os 

elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO 

na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 

870 e ss. do CPC/2015).3.Lembrando que, recaindo a penhora sobre bens 

móveis, deverá o meirinho indagar ao executado acerca de sua 

propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado 

de conservação do bem e outras informações complementares que 

entender pertinentes.Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, 

deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar 

se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge 

(artigo 842 do CPC/2015). 4.O oficial de justiça, não encontrando a parte 

executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015).5.Na 

forma do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de 

bem móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, 

devendo conservá-los e manter a guarda dos mesmos.6.Indicado para 

penhora bem imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à 

parte exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento 

de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial, na forma do artigo 844 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124955 Nr: 2180-64.2018.811.0102

 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): V RIBEIRO DOS SANTOS ME, VANDSON 

RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2180-64.2018.811.0102Código n°: 124955Vistos, etc.1.CITE-SE 

a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 

(artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos.2.Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, 

devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os 

elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO 

na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 

870 e ss. do CPC/2015).3.Lembrando que, recaindo a penhora sobre bens 

móveis, deverá o meirinho indagar ao executado acerca de sua 

propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado 

de conservação do bem e outras informações complementares que 

entender pertinentes.Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, 

deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar 

se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge 

(artigo 842 do CPC/2015). 4.O oficial de justiça, não encontrando a parte 

executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015).5.Na 

forma do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de 

bem móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, 

devendo conservá-los e manter a guarda dos mesmos.6.Indicado para 

penhora bem imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à 

parte exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento 

de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial, na forma do artigo 844 do CPC/2015.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124975 Nr: 2187-56.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLAUCIDIO NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726/B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B/MT, Janone da 

Silva Pereira - OAB:7055-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125019 Nr: 2211-84.2018.811.0102

 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: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118185 Nr: 2111-66.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR SANSIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado expedido, por meio de guia, emitida no Portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113650 Nr: 219-25.2017.811.0102

 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: MARIA DE LOURDES PIPPER PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a (i) conceder ao autor o 

benefício aposentadoria por idade rural, com data do início do benefício 

(DIB) em 04/10/2016 (data do requerimento administrativo), com RMI no 

valor de um salário mínimo da época e com RMA em um salário mínimo 

atual; (ii) pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês. Sobre o valor retroativo deverão incidir: a) correção monetária, pelo 

índice Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme 

entendimento do STJ (Recurso Extraordinário nº 870947/SE); e b) juros de 

mora, desde o vencimento de cada parcela devida, aplicando-se o índice 

previsto para a caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97). [...] 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121822 Nr: 739-48.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR ANTÔNIO CESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para recolher o valor correspondente às 05 

(cinco) diligências urbanas complementares , ou seja, R$ 75,00 (setenta e 

cinco reais), mediante guia própria a ser expedida no portal eletrônico do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo possível, que a parte entre 

em contato com a Central de Mandados para emissão da guia.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103989 Nr: 1486-37.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS, 

Cpf: 17705126168, Rg: 159339, Filiação: Alcides Gonçalves dos Santos e 

de Hortencia Vieira dos Santos, brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

Telefone 6696238080. 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$ 530,96 (Quinhentos e trinta reais e noventa e 

seis centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais 

e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIRIAN TIBOLA 

FIORAVANÇO, digitei.

Vera, 13 de setembro de 2018

Mirian Tibola Fioravanço Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107156 Nr: 1089-41.2015.811.0102

 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: VALDIRENE LEAL BARBOSA ZAMPIROLO, EWBZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCI MOACIR ZAMPIROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALCI MOACIR ZAMPIROLO. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 20 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de “Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 
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implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT”..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIRIAN TIBOLA 

FIORAVANÇO, digitei.

Vera, 13 de setembro de 2018

Mirian Tibola Fioravanço Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123725 Nr: 1705-11.2018.811.0102

 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: CLAUDINEI IANKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745/O, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:91724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 11h00min, neste 

Juízo, BEM COMO PARA QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DA 

AUTORA à audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116528 Nr: 1409-23.2017.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDS, EFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFN, GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:OAB/MG 

113.090, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, NAYARA 

PAULINA FERNADES ROSA - OAB:113.090 MG, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Intimar os (as) Advogado (as) das partes, da designação da Audiência de 

conciliação para o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 10h40min, neste Juízo, 

BEM COMO, PARA QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DAS PARTES 

À AUDIÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124353 Nr: 1971-95.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA RODRIGUES DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745/O, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:91724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado(a) da parte Autora da designação da Audiência de 

Conciliação para o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 10hrs20min, neste 

juízo, BEM COMO, PARA QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DA 

PARTE AUTORA á audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113204 Nr: 1793-20.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., OLGA BUENO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte Autora da designação da Audiência de 

Conciliação para o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 10hrs00min, BEM 

COMO, PARA QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DA PARTE 

AUTORA À AUDIÊNCIA.
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